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LEI ORDINÁRIA Nº 321/2011 

DE 06 DE ABRIL DE 2011. 

 

 

 

 

 
“Dispõe sobre a Concessão de Incentivos 

Econômicos para empreendimentos Estabelecidos 

e que venham a se Estabelecer no Município de 

Novo Mundo – MT, e cria a Comissão Municipal 

de Desenvolvimento, como também da outras 

providencias. 

 

 

 

 

 

   O Prefeito Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, JOSE 

HELIO RIBEIRO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a douta 

Câmara Municipal de Vereadores por meio de seu soberano Plenário aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

   Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Novo Mundo, estado de Mato 

Grosso, poderá conceder por meio de Decreto, a requerimento da parte interessada ou quando 

entender conveniente sua intervenção na economia local e mediante parecer da Comissão 

Municipal de Desenvolvimento, incentivos Econômicos aos Empreendimentos estabelecidos 

e que venham a se estabelecer no município de Novo Mundo – MT, na forma desta Lei. 

 

    I – As empresas que venham a se Estabelecer ou as já 

estabelecidas que pretendam ampliar seu parque fabril no município de Novo Mundo – MT, 

nas mesmas condições, poderão ser concedidos os benefícios desta Lei cumulativamente com 

os benefícios Fiscais determinados em Lei especifica. 

 

    II – Poderão ser beneficiadas as empresas do ramo Industrial, 

Comercial e da Área de prestação de Serviços, objetivando a diversificação, o incremento da 

atividade econômica e geração e/ou manutenção de renda ou empregos diretos e indiretos, 

absorvendo mão-de-obra local. 

 

    Parágrafo único – Não terão direito aos benefícios desta Lei os 

empreendimentos econômicos que, a qualquer tempo, tenham sido beneficiados com 

incentivos fiscais e/ou econômicos pelo município e não tenham atendido aos propósitos que 

justifiquem a sua concessão, ou de alguma forma não os tenham mantido sem justificação. 

 

   Art. 2º - Esta Lei objetiva a valorização do trabalho humano e a livre 

iniciativa observando os princípios da Justiça Social. 
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    § 1º - É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, oficio ou profissão, desde que na forma da Lei. 

 

    § 2º - O Município de Novo Mundo, no que couber, incentivará 

a livre concorrência, o cooperativismo e o associativismo, em qualquer atividade econômica, 

com tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. 

 

    § 3º – A defesa, a preservação e recuperação ambiental, 

constituem condições indispensáveis a qualquer atividade econômica no Município de Novo 

Mundo, a ser observada pelas empresas beneficiada pelos incentivos tratados nesta Lei. 

 

   Art. 3º - Os incentivos de que trata o art. 1º da presente Lei, observadas 

as restrições legais de Responsabilidade Fiscal, poderão constituir-se, isolada ou 

cumulativamente, dos seguintes Incentivos Econômicos: 

 

    I - execução no todo ou em parte dos serviços de terraplanagem 

do local, necessários à implantação ou ampliação pretendida; 

    II - cessão de uso de áreas pertencentes ao poder público 

municipal pelo prazo de até 20 (vinte) anos, podendo ser renovado, desde que previamente 

aprovado pelo legislativo; 

    III - Implantação de rede elétrica necessária; 

    IV - outros estímulos econômicos, quando o empreendimento 

for considerado de relevante interesse para o município, mediante aprovação por dois terços 

dos membros da Comissão Municipal de Desenvolvimento. 

 

   Art. 4º - O Município consignara, anualmente em sua Lei 

Orçamentária, dotação necessária ao atendimento aos incentivos previstos nesta Lei. 

 

   Art. 5º - Para se beneficiar dos incentivos econômicos elencados no 

artigo anterior, a empresa interessada na ampliação ou instalação deverá encaminhar seu 

requerimento devidamente instruído com as documentações abaixo relacionadas para a 

Prefeitura Municipal de Novo Mundo aos cuidados do Prefeito Municipal o qual deverá tomar 

as devidas providências: 

 

    I – copia do ato ou contrato de constituição da empresa e suas 

alterações, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado; 

    II – prova dos registros ou inscrições em todos os órgãos 

públicos, como Ministério da Fazenda, Secretaria da Fazenda Estadual e do Municipio de sua 

sede; 

    III – prova de regularidade, em se tratando de empresa já em 

atividade: 

a) Dos tributos federais; 

b) Dos tributos estaduais; 

c) Dos tributos do município de sua sede; 

d) Do INSS; 
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e) Do FGTS e do PIS/PASEP. 

 

    IV – projeto circunstanciado do investimento que se pretende 

realizar, compreendendo a construção do prédio e seu cronograma, instalações, projeção do 

faturamento mínimo, estimativa de ICMS a ser gerado, projeção do numero de empregados, 

diretos e indiretos, a serem gerados, prazos para o inicio de funcionamento e estudo da 

viabilidade econômica do empreendimento. 

 

    V – projeto de preservação do meio ambiente e compromisso 

formal de recuperação dos danos que vierem a ser causados pela empresa, bem como 

apresentação de projeto de tratamento de resíduos gerados na fase produtiva da empresa, 

quando estes se fizerem necessários. 

 

    VI – certidão negativa judicial e de protesto de títulos da 

comarca a que estejam o município em que a empresa interessada tiver sede. 

 

    § 1º - em se tratando de empresas já estabelecidas no município, 

que estejam em extensão, aplicam-se a as disposições supra enumeradas, no que couber. 

 

    § 2º - O Prefeito Municipal, após as conclusões da Comissão, 

decidira sobre a solicitação, sempre estabelecendo o custo total do incentivo. 

 

    § 3º - Poderá ser exigido para as diferentes categorias 

empresariais, documentação diversa ou dispensados de outras exigidas na alíneas do art. 5º 

desta Lei a critério da Comissão Municipal de Desenvolvimento, que avaliará o ramo de 

atividade, e categoria econômica (ME, EPP e outras). 

 

    § 4º - para efeito de avaliação dos Requerimentos interpostos, 

serão considerados prioritariamente: 

 

     I – geração de empregos e renda, diretos e indiretos; 

     II – ramo de atividade; 

     III – montante de investimento; 

     IV – efeito multiplicador de atividade; 

     V – formas associativas de produção; 

     VI – obras sociais ou comunitárias; 

     VII – o prazo, o mais breve possível, para inicio das 

atividades; 

 

    Art. 6º - Para acompanhamento dos Incentivos fica criada a 

COMISSÃO MUNICÍPAL DE DESENVOLVIMENTO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS. 

 

     I – A Comissão Municipal de Desenvolvimento será 

constituída por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, indicados pelos órgãos 

ou entidades que representam, sendo composta de 07 (sete) membros nomeados por meio de 
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Portaria, com mandato de um ano, distribuídos da seguinte forma: 

 

Poder Público: 

Executivo: 01 representante da Secretária de Industria e Comercio. 

                  01 representante da Secretaria de Obras. 

 

Legislativo: 01 representante da Comissão de Urbanismo e Infra-estrutura. 

                    01 representante da Comissão de Orçamento e Finanças e Fiscalização. 

 

Sociedade Civil: 

                    02 representantes do Clube de Diretores Lojistas – CDL. 

                    01 representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo Mundo. 

 

    Parágrafo Único: O Presidente da Comissão será escolhido 

entre seus membros, por maioria simples de votos. 

 

    Art. 7º - A Comissão Municipal de Desenvolvimento, destina-se 

a: 

     I – Planejar e propor políticas e programadas de 

desenvolvimento sócio-econômico; 

     II – Analisar e sugerir os incentivos econômicos 

previstos nesta Lei; 

     III – Fiscalizar e acompanhar, o cumprimento dos 

propósitos por parte do beneficiário e a correta aplicação dos benefícios concedidos. 

     IV – Os membros da Comissão Municipal de 

Desenvolvimento, não receberão qualquer remuneração, sendo os seus serviços considerados 

relevantes. 

    Parágrafo Único – Os processos de concessão, alteração dos 

incentivos econômicos previstos nesta Lei, após devidamente instruídos do parecer da 

Comissão Municipal de Desenvolvimento, deverão ser homologados pelo Prefeito Municipal, 

e sua cópia encaminhada a Câmara Municipal dos Vereadores para conhecimento do Poder 

Legislativo. 

 

   Art. 8º - Reverterão ao Município de Novo Mundo as benfeitorias 

concedidas a título de incentivos econômicos, sem direito a indenização quando: 

 

    I – Não utilizados em sua finalidade; 

    II – Não cumprido os prazos estipulados, sem qualquer 

justificativa, aceita pela Comissão Municipal de Desenvolvimento – C.M.D.; 

    III - Paralisação das atividades por período superior a 3 (três) 

meses, também sem qualquer justificativa aceita pela C.M.D; 

    IV - Transferência do estabelecimento para outro município; 

    V – Falência da empresa beneficiada; 

 

   Art. 9º - Os incentivos econômicos propiciados às empresas, serão 

resgatados pelo Município amigável ou judicialmente, quando 
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ocorrer a paralisação injustificada das atividades da empresa beneficiaria, antes do prazo de 

05 (cinco) anos. 

 

    § 1º - Os incentivos econômicos que tiverem sido prestados às 

empresas serão atualizados pelo indicador estabelecido na legislação própria, editada pelo 

governo federal. 

 

    § 2º - Consolidada a dívida, por acordo amigável e/ou 

homologação ou decisão judicial, o valor será inscrito em dívida Ativa. 

 

   Art. 10º - Os casos não previstos nesta Lei, serão apreciados pela 

Comissão Municipal de Desenvolvimento, cabendo a esta emitir parecer para apreciação do 

Poder Executivo e Câmara Municipal. 

 

   Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

    Novo Mundo- MT, Gabinete do Prefeito em 06 de Abril de 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 


