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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guará/SP. 

 

 

Indicação nº : 52/2021 

 

 

   O(s) Vereador(es) abaixo assinado(s), vem(ê), 

respeitosamente à presença de V. Exa., requerer que após o devido trâmite 

regimental, seja a presente proposição enviada ao Executivo Municipal. 

 

Assunto: 

 

   Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, se 

digne em determinar o quanto segue: 

 

   1) a implantação de projetos econômicos a prestadores de 

serviços de mecânica, borracharia, funilaria e pintura, de veículos pesados, para 

mudança e/ou instalação de empresas para área condizente com esse tipo de 

prestação de serviços, para que os atendimentos não necessitem ocorrer em vias 

públicas, através da Lei 1.692/13. 

 

Justificativa: 

 

1) A Lei 1692/2013, dispõe sobre a criação do Programa de Desenvolvimento 

Econômico do Município de Guará e de incentivos para a instalação e/ou 

desenvolvimento das empresas no território do município, bem como a criação 

dos Distritos Empresariais; 

 

2) Em seu Capítulo III – Do Incentivo ao Investimento Produtivo e à 

Inovação Tecnológica, o art. 14 prevê: Além dos benefícios contidos no artigo 

anterior, o Município fica autorizado a conceder isenção de impostos municipais a 

título de incentivo ao investimento produtivo e à inovação tecnológica, efetuada 

por empresas estabelecidas ou que venham se estabelecer no Município, em 

qualquer atividade econômica. 

 

 § 1º. Serão considerados, para efeito do benefício fiscal, apenas os 

investimentos em imóveis, máquinas, equipamentos e instalações físicas, 

efetuados no território do município. 

 § 2º. A isenção poderá se estender pelo prazo de até 10 (dez) anos podendo 

iniciar-se com percentual de até 100 % (cem por cento) dos impostos devidos e 

diminuindo gradativamente a cada ano, conforme a regulamentação a ser expedida 

pelo Poder Executivo. 

     Aguarda(m) deferimento. 

 

Guará/SP, 19/02/2021. 

 

 

Flávio Roberto Chaude 

Vereador 


