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Lei Municipal n° 437, de 20 de Abril de 2009.
?„

"Disp6e sobre lncentivo Fiscal para o incremento
do   Turismo   e   Cultura    no    Municipio    de
Conceicao   do   Jacuipe,   no   Setor   de   Bores,
Restaurantes,   I.anchonetes,   Pousadas,   Hoteis,
Casas   de   Shows   e   Eventos   e   da   outras
providdrias."
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disposto na Lei Onganica Municipal, faz saber que a camara Municipal de Vcneadores
aprovou e foi sancionada a seg`)inte I,ei:

AI+ 1°. 0 Govem`o Municipal estimulari as atividades de Outuna, Tutismo e Esporte,
na forma dr Lei Municipal p° 412/2007, e nas demals legislap5es pertinentes.

Art.  2°.  0  Govemo  Mtinicipal atraves de Assceiap5es  do  Sctor,  como ABRASEL,
ABIH, BAIHATURSA ou qualquer outra enddade ou instituie5o trari e informafa aos
empresalos   e   comerciantes   sobre'\. curses,   treinamentos,   reciclageus,   visando   a
qualificapao profissional dos funciondrios e melhor atendimento e prestapao de servigos
por parte dos estabelecimentos do rapo de atividade.

A]t  3°.  Somente  poderao  gozap  dos  estinulos  a  que  se  refere  a  presente  Lei  as
empresas:
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Coustituidas no Brasil, de acordo com a Lei Brasileira;\
Registradas neste Miniofpio;
com maioria de cinifal  com pleno  direito 'de  vote pedeneente  a` pessoas
risicas residentes e domiciliadas neste Municipio, e/ou as pessoas jun'dicas,
as quais por sua vez, |}reencham os mesmos requisitos acjma enumerado§;

IV-      As -empresas  que  tenham  na  sua  coustituic5o  que  prestem  servi§os  de:
pbusadas, hot6is, bates, restaurantes, 1anchonctes, quiosques e casas de show
ou de evento§;

V-        As empresas que estiveren com as certidees de INSS, FGTs e Iss em dias.

Arfu 4®. As empresas poderio se cadastral ou recadastrar no Setor de Arrecadapao e
Tributos deste Minicipio, na sede da Prefeitura, durante,_9j2 `(noventa dias) dias a contar
da aprovap5o e publicapao desta Lei, devendo trazer preenchido o fomutrio constinte
no anexo I desta Lei, alem dos seguintes docunentos:  Carfeo do \CINPJ da empresa;
Contrato  Social  e  thtima  alterapfro;  RG  e  CPF  dos  proprietarios  e/ou  s6cios  das
embr-.
Art.  5°.  Fica  instituido  incentivo  fiscal  pap  a  realizap5o  deste  cadastranento  e
recadastramento is p€ssoas fisicas e jun'dicas, conulbuintes que estejan adimplentes
com os tributes municipais.
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§ 1 °: 0 Incentivo Fiscal se dad na nao cobranca da primeira taxa do Alvari para licenga
e funcionamento da empresa requerente. Caso rfeo seja a prineira taxa do Aivari, a
empresa requerente tern desconto de 50%(cinquenta per cento) rio seu requerimento;

§  2°:  Caso  a empresa ja tenha requerido, pngo e ja recebido`o Alvari de Licence e
Ftincionanen`to deste ano de 2009, tefa o seu incentivo da foma descrita no parigrafo
acimaparaoanode2010,seinnenhumprejuizo;

§ 3°: Coino forma de incentivar as empresas do setor de Cultura e Tulsmo, a Prefeitura
Municipal registrara.as empresas na `BAIIIATURSA e na EMBRATUR, e tambch nas
suas respectivas Associap6es Nacionais, ABRASEL I Associapao Brasileira de Bares e
Restaurantes   e   na   ABIII   -   Associapfro'  Brasileira   das   Industrias   de   Hoteis,
responsabilizando-sepelo'paganentodaprimeiramensalidade.

§  4°:  Estes  incentivos  s6 valerao para as  empresas do  setor de  Culfua e  Tulsmo,
confome o artigo 3° desta Lei e que se cadastrarem o recadastrem ate 90 (noventa dias)
ab6s a pLdicapao desta Lei.

Art. 6°. As despesas deco_mentes da exeeugao da presents Lei, correrao por conta das
dotap6es  oxpamenfarias  pr6prias  ou  da  Secretaria  de  Administrapfro  e  Firmgas,
suplementadas; se necessario.

Art  7°.\  b  Executivo  e  ainda autorizado  a expedir as  instrugivs  neeessarias  a  fiel
execugivdapresenteLei.

Art  8°.  Esta  Lei  entrari  em  vigor  na  data  de  sua  publicap5o,  revogando-se  as
)

disposiedes em contralo.

Gabincte da Prefeita Municipal de Conceigto do Jacuipe, em 20 de Abril` de
2009.                                                      ,
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