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LEI MUNICIPAL N° 2.131 de 27 DE FEVEREIRO DE 2.015

"Dispõe sobre alteração na Lei 1370/98, (Dispõe sobre incentivos a instalação/construção de
Escola Técnica, Universidade, industrias não poluentes, hotéis, pousadas, restaurantes típicos,
parques temáticos, etc."

/(cinco) anos.

o VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA, ESTADO DE SÂO PAULO, no uso de suas
atribuições legais e eu nos termos do art. 42 c/c artigo 42-J da Lei Orgânica do Município
promulgo a seguinte

LEI:
Art. 1° - Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a promover incentivos à

instalação de Escola Técnica, Universidade, Industrias não poluentes, construção de hotéis,
pousadas, restaurantes típicos, parques temáticos e outros investimentos turísticos em geral no
município de Águas da Prata.

Art. 2° Para atingir os objetivos a que se propõe a presente Lei, fica o Prefeito
Municipal autorizado a isentar de Taxa de licença e funcionamento, Licença de Publicidade,
Coleta de Lixo, IPTU, Taxa de Licença para execução de Obras Particulares e emolumentos de
ISSQ/Natureza de Obras e edificações e outros investimentos destinados a instalação de que se
trata o artigo 1° desta Lei.S 1° Os interessados em alcançar os benefícios de que se trata a presente Lei
deverão manter a posse e domínio de terrenos localizados no município, encaminhando
requerimento acompanhado de projeto de construção, compreendendo-se, neste ato com o úníco
fim de neles instalarem-se Escola Técnica, Universidades, Industria não poluentes, hotéis,
pousadas, restaurantes típicos, parques temáticos e outros investimentos com finalidade de
exploração econômica turistica e educacional".

S 2° Os projetos de edificação obedecerão as determinações do Código de Obras
do município e se farão acompanhar de declaração do proprietário do imóvel assumindo o
compromisso de que se trata o parágrafo anterior.

S 3° De posse dos documentos citados anteriormente, a Prefeitura os encaminhara
através de competente processo ao conselho Municipal de Turismo e demais conselhos
pertinentes para apreciação e deliberação.

S 4° Em caso de aprovação, será dado conhecimento ao interessado para
providencias em relação ao pedido, observando-se que o proprietário do imóvel deverá iniciar a
construção no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e , se no prazo de 24 ( vinte e quatro) meses
não for a mesma utilizada para fins especifico constante no art.o 1°, em caráter permanente o
cadastro Municipal promovera o lançamento , de oficio , dos tributos isentados devidamente
corrigidos, intimando-se o proprietário do imóvel a paga-los nos termos da legislação municipal
aplicável. S 5° Considera-se de caráter permanente a ocupação de atividades superior a 05
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1)- 05 (cinco) anos com até 10 empregados;
lI)- 10 (dez) anos com até 15 empregados;
IlI)- 15 (quinze) anos de 16 até 30 empregados;
IV)- 20 (vinte) anos acima de 31 até 50 empregados;
V) 25 (vinte e cinco) anos acima de 50 empregados".
S 3° _ A isenção poderá ser ampliada ou restringida de acordo com o aumento ou

diminuição de números de empregados, cabendo a Prefeitura Municipal ao acompanhamento e
fiscalização sobre o número de empregados.

Art. 40 _ A Prefeitura Municipal fará publicar em revistas, jornais e demais
veiculos de comunicação após a promulgação desta lei, matéria informativa.

ArL 50 _ O Executivo Municipal poderá regulamentar por Decreto Municipal
outras medidas que possam ser adotados para incentivo ao desenvolvimento turistico e
educacional local, inclusive a extensão dos benefícios de que trata a presente lei aos
investimentos já existentes, instalados e em funcionamento no território do Município, desde que
o investimento em reforma ou ampliação ultrapasse lI. (um quarto) do valor do imóvel.

Art. 60 _ As despesas necessárias à execução da presente lei, correrão por conta de
verba própria consignada nos orçamentos anuais, suplementadas se necessários.

Art. 7° _ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.
Câmara Municipal da Estância H' romi e I de Águas da Prata, aos vinte e sete

dias do mês de fevereiro de dois mil e qUinZe~

Fab' Ferraz ampos
Vice-Presidente

S 6° Do alvará concedido, para obras de que se trata o presente art.o constará
obrigatoriamente que a edificação autorizada destinar-se-á exclusivamente para instalação de
unidades turística e educacional, sendo vedada sua utilização para fins diferente do proposto.

S 7° O Executivo Municipal poderá, para os fins de que se trata esta Lei, ceder
imóveis do patrimônio público municipal, em comodato ou por cessões onerosas.

Art. 3° _ Ficam isentos dos tributos municipais elencados no art.o 2° desta lei, por
períodos variáveis descritas no parágrafo 2° deste artigo os investimentos turísticos, de que trata o
art.o 10 desta lei, que vieram a se instalar no território do município nos próximos 25 (vinte e
cinco) anos a contar da publicação da presente lei.S 1° _Os proprietários para adquirirem direito aos beneficios concedidos por esta
lei, deverão requerer através de documento instruído com a juntada de comprovantes da
existência da empresa junto aos órgãos governamentais estaduais e federais, bem como o número
de funcionários que deseja empregar.S 2° _ Será concedida isenção de tributos municipais, descritos no artigo 2° da
presente Lei as Escola Técnica, Universidade, Industria não poluentes, hotéis, pousadas,
restaurantes típicos, parques temáticos e outros investimentos turísticos e educacionais, pelo

prazo de:
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