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"elài/m/ o(e é'Mraettiòa

LEI 783/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DF
WCENTIVOS fiscais PA^
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
econômicas no município dI
brejetuba-es e dá outras
providências. outras

JOÃO Do'cAimODUs'^Z SABm^UE ESPÍRITO SANTO, SR.
SANCIONA A SEGUINTE LEI: CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE

&memar''rd°esentSMm^^^^^ ^^^ivos fiscais, objetivando
™odesetv,os,v„,tadaspta~™^^^^^^^^

CAPÍTULO Tincentivos fiscais 'ARA o DES«^ ^.rmDADES

incentivos fiscais relativo ao ISSQN: autorizado a conceder os seguintes

l Lfta-:l7r'ltssST Õp^aciSr? te^plenagem
serviços, no ramo de frango prestadoras de

cio lygsyHJy

.LapknagerfrCtrÍturlteeS^ -™Ços deIII deste artigo, poderá ser efetuado direíar^enír ^ empreendimento, citado no inciso

alíquota reduzida erepas'°a(topmrri^icfp^^^^^ devidamente constituído, será retido sobre a

vierem a se instalar'rM™°c'fpío''mItoeTot^^^^^ delerceír'™'
^-Lei Municipal n».

Lei, farão jus a isenção ou redução de alíqU de ISS^to

intuito de implantar, ampliar^eA5uTSti!!^rsuL'^^ município, com o
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requisitos E PROCEDIMENTO^^IST^^^^^^^^ ,,CENTIVOS EISCAIS
de frango granjeiro, qu^ sTSfr no^muScfrfoT^^^ atividade
desde que obedeçam aos seguintes procedimentos: estruturas de produção,

suas atividades no prLo máximo^d^vfnte^e^^^^^ no prazo de doze meses, iniciando
concessão do enquadramento na Lei de Inceníi^r FfrV'
projetos de construção, o que vier depois salvo n. aprovação dos respectivos
constatada a impossibilidade em virtude da comnlex^-^J^^H ^^^^P^o^adamente, fique
dificuldade encontrada na obtençTl autoZ ~fdns da
íiincionamento; ^ autonzaçao dos orgaos governamentais para o seu

com trabalhadore^s resident^M^untópio^^^ percentual estampado na tabela abaixo,

N". Total de

Funcionários
Até 10 Funcionários

Acima de 10

Funcionários

Porcentagem Mínima Exigida
de Moradores de Brejetuba

20%

30%

III Apresentar licenciamento ambfe^feistPrkldP^uorpo de bombeiros;

objetivando retorno de impostos;^^^"^^^''^' P^°dutos e serviços de sua atividade econômica,

que 05 (cinco) veículos transferir 50% de sÍ frX desd
licenciados seja de 05 (cinco). ° numero mínimo de veículos

com o auxílio X^deií^^óíSL^^d^s^^ecrc^^ Concessão de Incentivos Fiscais,
pelos seguintes procedimentos: vidas, quando for o caso, é responsável
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I - orientação aos empreendedores;

II — recepção dos projetos;

III - análise técnica prévia;

IV - julgamento dos requerimentos

V - outras atividades afins.

nesta Lei, as e„PteMnta Municipai «e BreietuK^co^panLat r^re^ro^

venda do tenreno, devidamente registrado 0^0^? , de compra e
terraplenagem, as obras e serviços de naturera nóblrV 1 - a fiscais dos serviços dede locação, as qnanevS°seÍ c^rto^idlte^^a tt?' 'T
instrumentos, devidamente registrados bem cnmn mit ^ apresentação dos respectivos
pela Administração Municipal. ' documentos eventualmente exigidos

obtiverem os beSil" Ss"™f 1!°'
Mnmcipal. ,ue, eom o apoio das^ontrlÍsedS tem«^ Comissão
mtemo. os agentes pnblieos responsáveis pelas diUglóekT P" meio de ato

\  ra i-irr I ~T- • in .T /BaEJHTttBP. 7
®  1~^ \ DoZGTTlbfO tíc lOOSy^ÜÍ^

de débitos de tributos fSerais,^\^sSS°e^^m^^^^^ incentivos fiscais, certidões negativas
contrato social e respectivas alterações- cópia do cartãn ^^nte atualizadas; cópia do
Pessoas Jurídicas (CNPJ); cópia do ca^ào de inscrição estaSTf '*'=
documentos que Vierem a ser exigidos posteriormLtP - for o-caso; além de outros
Análise e Julgamento para Concessão deincentivosFiSsi' ° da Comissão Municipal de

analisada peirc™ss¥o MlkipJ" drSfsfeMe™ T " realizados será
fiscais, a qual ficará ineumbida^e emtór ^"^«0 de Incentivos
incentivos e isenções previstos nesta Lei sobre Ta a das solicitações de
documentos apresentados em até 90 (nóvental dias confã """^Pfdade e legitimidade dos
mesmos, resolvendo, ainda, os casos omissos ou cont' '''' "Presentação dos
dos artigos desta Lei. controversos, no que se refere à interpretação

Incentivos Kscais poder^r^S tdro\?r'e'^LitS^ o ° de ■
legitimidade e idoneidade da documentação apmsentada pela emp^La?"^^^^^^^^^ ^

CAPÍTULO III
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"eitu/m/ tyJãmiie^kd cie c^i^^etiiôci
das condições para manutenção dos incentivos fiscais

mesmos, seincorrerernorse'^fatefeto:^ eonstantes nesta Lei perderâo direito aos

e ln,„ para Concessdo de
qua quer ttpo de ahenaçSo no imóvel objeto do benefleio,'no 10X0^0^X0!™™

^"du^^aí eTurol^is! S»,:sT;„raS:de «erai,
empresa tenha sede em outra unidade da Federação; Brejetuba, mesmo que a

^ ̂"'^^ento para Coneessdo deoumprmdo os tennos —ionad";; ó^pord^eLrrdl^^e^^ ««

~Yt7dS:~ToS
re^Sle^r'^*" ° a. ̂ -^^urpe^tlçí

™ — na ,.0^0 L., i„,p.iea. no
Julgamento para Concessão de Incentivos Fiscais devendo d" Análise e
restituir ao Município o valor correspondente S tnefí P™^idade,
fiscal. espqnaente aos benefícios concedidos a título de incentivo

^"-'P^jígiiSS&Pmsente lei no prazo móidmo de até 90

otntrMã ™ "8" P-Wicação revogando-se,as disposiçóes em

JOÃo^Dcn^TOo^^s^
PREFEITO municipal

Br,ejetuba-ES, 17 de agosto de 2018.

Publicada no quadro de avisos da Prefeituri

WENDEL DE
CHEFE D

unici^aj/^e Brejetuba-ES, em 17 de agosto de

íU^EONSECA
ÍETE
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