
 

PROJETO DE LEI Nº 137/2018.  

 

 

Dispõe sobre a concessão de Fomentos e estímulos 

fiscais e econômicos para empresas e indústrias 

estabelecidas, e as empresas pioneiras e industriais 

que se estabelecerem no Município. 

 

 

DIVALDO LARA, Prefeito de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo 

Plenário o seguinte: 

                                            PROJETO DE LEI: 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º  O Executivo Municipal poderá promover fomentos e estímulos fiscais e 

econômicos às empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços existentes, e 

as indústrias e empresas comerciais e de prestação de serviços com ramo de atividades 

pioneiras que vierem a se instalar ou se expandirem na área urbana ou rural de Bagé, 

observado as Leis Municipais e ao Plano Diretor do Município. 

 

§ 1º Para habilitação aos benefícios desta Lei, as empresas deverão cumprir o previsto 

no Anexo I, Tabelas I, II, III, e IV desta Lei. 

 

§ 2º O benefício na redução das alíquotas da Tabela IV, não poderá ser menor do que a 

prevista em lei. 

 

§ 3º As indústrias e as empresas com ramo de atividades pioneiras que vierem a se 

estabelecer neste Município obedecerão ao previsto no artigo 17 inciso V desta Lei. 

 

Art. 2º  A concessão dos fomentos e estímulos previstos buscará, junto com 

outras ações e medidas governamentais, a consolidação do processo de 

desenvolvimento econômico moderno e competitivo, socialmente mais justo e 

ecologicamente sustentável, com maior e melhor distribuição de seus benefícios. 
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CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

Art. 3º A política de fomentos e estímulos fiscais e econômicos previstos nesta Lei terá 

os seguintes objetivos: 

 

I - estimular e dinamizar os empreendimentos no Município, dentro de padrões 

técnico-econômicos de produtividade e competitividade; 

 

II- diversificar e integrar a base produtiva, incentivando a formação e a expansão da 

cadeia produtiva; 

 

III- promover maior agregação de valor no processo de produção no Município; 

 

IV- adotar tecnologias apropriadas e competitivas; 

 

V- garantir a sustentabilidade econômica e ambiental dos empreendimentos no 

Município; 

 

VI- fortalecer a atividade turística, de lazer e de entretenimento; 

 

VII- fortalecer as atividades de produção primária, secundária e terciária; 

 

VII desconcentração econômica e espacial das atividades produtivas; 

 

IX-  criação de novas oportunidades de trabalho e renda. 

 

X- criar condições favoráveis para a instalação de incubadoras empresariais e de 

empresas de base tecnológica; 

 

CAPÍTULO III – DOS INSTRUMENTOS DE APLICAÇÃO 

 

Art. 4º É facultado ao Município à utilização dos seguintes instrumentos à 

aplicação desta Lei: 

I -  aquisição de áreas para os fins previstos nesta Lei; 

II - edificar para os fins previstos nesta Lei; 



III -  Alienar imóveis de sua propriedade, através da venda, doação, permuta ou 

investidura, mediante prévia avaliação e licitação, com autorização e anuência do 

Poder Legislativo.  

IV- Em se tratando de venda podendo ser efetuado à vista ou parcelado, com 

carência de 12 (doze) meses para o início do pagamento e 60 (sessenta) meses de 

prazo para pagamento, neste caso, acrescidas de encargos financeiros utilizados 

para o parcelamento de tributos municipais; 

V-A licitação para venda de imóveis do município, se dará conforme a Lei 

8.666/90, art. 17 a 19, podendo concorrer ao certame, exclusivamente, empresas 

dentro das mesmas características definidas para o investimento e que apresentem 

projeto técnico similar.  

VI-  promover a concessão remunerada ou não, de uso de bens imóveis por período 

de até 10 (dez) anos, renováveis a critério do Executivo Municipal, por igual 

período, precedido de Contrato de Cessão Onerosa de Uso com descrição detalhada 

da área física e benfeitorias existentes à época da concessão; 

VII- promover reformas ou adaptações visando atender a urgência e a 

excepcionalidade da instalação do empreendimento; 

VIII -  adquirir equipamentos essenciais à implantação da empresa ou indústria, 

repassados através de comodato, pelo período de até 10 (dez) anos, renováveis a 

critério do Executivo Municipal; 

IX -  reduzir ou isentar, as empresas, beneficiadas por esta Lei, do pagamento de 

tributos municipais (exceto a taxa de água), concessões de alvará, por até 05 

(cinco) anos, a partir da data de concessão de fomentos e estímulos, podendo ser 

renovado a critério da Administração Municipal, conforme anexo único desta Lei. 

§ 1º   Os estímulos econômicos de que tratam os incisos I, II, III, IV, V e VI 

deverão ser autorizados por lei municipal específica. 

§ 2º  Os estímulos econômicos previstos neste artigo e incisos serão destinados 

às empresas locais e as que vierem a se instalar no Município, observando o 

previsto no caput do art. 7º. 



Art. 5º Os fomentos fiscais, como instrumentos de aplicação de que trata 

esta Lei, serão concedidos nas seguintes hipóteses: 

I -  As empresas com ramo de atividades pioneiras que vierem a se instalar no 

Município; 

II -  A expansão das empresas e indústrias atuais: 

a) Que gerem novos empregos; 

b) Que agreguem avanços tecnológicos ao processo produtivo, mantidos os 

empregos atuais; 

c) Que contribuam para a desconcentração espacial das atividades através de sua 

implantação em áreas ou bairros onde elas sejam carentes. 

III - As indústrias que se instalarem neste Município; 

IV - A reativação de empreendimentos que atendam a uma das seguintes 

condições: 

a)  Estejam paralisados há mais de 24 (vinte e quatro) meses; 

b) Estejam paralisadas em decorrência de acidentes fortuitos causados por 

incêndios, enchentes e outras intempéries. 

§ 1º   Em nenhuma hipótese será o benefício concedido se a empresa for 

devedora do Município, o mesmo se aplicando aos sócios ou proprietários. 

§ 2º As empresas e indústrias beneficiadas por esta Lei, deverão apresentar 

semestralmente, ate 30 de junho e 31 de dezembro do respectivo ano fiscal, 

Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa, de débitos para com o 

Município e demais entes federados, cujo não cumprimento da ação e do prazo, 

ficam sujeitas ao desenquadramento dos benefícios e estímulos concedidos. 

§ 3º  Os benefícios fiscais concedidos às empresas já existentes recairão somente 

sobre os acréscimos, áreas construídas, adquiridas ou locadas, sempre com 

finalidade comercial ou industrial. 



§ 4º - Será compreendida em ampliação de empresa existente no município aquela 

que majorar sua área produtiva em, no mínimo 30% (trinta por cento) e a geração 

de 20% (vinte por cento) às novas vagas de empregos diretos. 

§ 5º - Poderá ser solicitado ao beneficiário tanto pela municipalidade quanto pela 

Comissão Especial, na finalização do objeto que originou o benefício de incentivo, 

comprovação de que os valores despendidos na realização do investimento 

efetuado, foram realizados ao preço de médio de mercado. 

Art. 6º  Os benefícios propostos nesta Lei a serem adotados dependerão 

de aprovação da Comissão Especial de que trata o art. 9º da presente Lei, os quais 

somente serão concedidos desde que haja disponibilidade financeira no Município. 

Art. 7º Para o cumprimento desta Lei é facultado ao Município realizar às 

suas expensas, mediante previsão orçamentária e financeira, os seguintes serviços 

relativos à infraestrutura e desenvolvimento: 

I - delimitação topográfica da área a ser instalado o empreendimento; 

II - levantamento planialtimétrico; 

III - serviços de terraplenagem; 

IV - construção de rede para abastecimento ou para captação de água; 

V - a construção de esgoto pluvial e sanitário; 

VI - a pavimentação da estrada que dá acesso ao empreendimento; 

VII - divulgações das empresas ou indústrias dos produtos fabricados em Bagé, 

mediante folhetos ou outros meios, em hotéis, exposições, eventos e similares; 

VIII - cursos de formação e especialização de mão de obra para indústrias, 

diretamente ou mediante convênios; 

IX - assistência na elaboração de estudos de viabilidade nos Projetos de Engenharia 

e na área econômico-financeira. 

 



CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO 

Art. 8º As empresas e indústrias interessadas estarão sujeitas ao cumprimento 

das condições gerais abaixo, que poderá ser total ou parcial, dependendo da natureza do 

empreendimento. 

 

I - de caráter sócio econômico: 

 

a) manutenção ou geração de empregos, com utilização prioritária de mão de obra local; 

 

b) diversificação técnica econômica e integração do empreendimento à economia do 

Município, de modo a promover o processo de agregação de valor na atividade 

beneficiária; 

 

c) elevação futura da receita municipal incidente sobre a atividade beneficiária e/ou 

sobre as atividades econômicas interligadas; 

 

d) melhoria dos serviços prestados. 

 

II - de caráter tecnológico e ambiental: 

 

a) observância do disposto na legislação ambiental; 

 

b) incorporação ao processo produtivo de tecnologias modernas e competitivas, 

adequadas ao equilíbrio ambiental; 

 

c) conservação, recuperação e reintegração de áreas degradadas ao ciclo produtivo; 

 

d) utilização de normas de qualidade técnica no processo de produção e na prestação de 

serviços. 

 

III - de caráter especial: 

 

a) instalação ou relocalização do empreendimento em áreas apropriadas, de acordo com 

o Plano Diretor do Município. 

 

 



CAPÍTULO V – DA COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DE INCENTIVOS AO 

DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO DE BAGÉ 

 

 

Art. 9º Fica criada a Comissão Especial de Análise de Incentivos ao 

Desenvolvimento Sócio Econômico de Bagé, a qual terá poder deliberativo, 

condicionada a anuência expressa do Chefe do poder executivo. Cuja constituição será 

a seguinte: 

 

I - 02 (dois) membros da Secretaria Municipal da Fazenda; 

II-02 (dois) membros da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico; 

III - 01 (um) membro da Associação Comercial e Industrial de Bagé – ACIBA; 

IV- 01 (um) membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – 

COMUDE; 

V - 01 (um) representante da Ordem dos Advogados, subsecção de Bagé; 

VI - 01 (um) representante do Sindicato dos Contabilistas de Bagé. 

 

§ 1º  Caberá à Comissão Especial, referida no caput do artigo, a análise dos requisitos 

estabelecidos na presente Lei para a obtenção dos benefícios nela previstos. 

 

§ 2º  O parecer da Comissão Especial será feita de forma justificada e fundamentada e 

encaminhada ao Prefeito Municipal. 

 

CAPÍTULO VI - DA HABILITAÇÃO 

 

Art. 10º Para a habilitação aos benefícios previstos nesta Lei, deverão ser 

apresentados para análise: 

 

I - Solicitação, sob a forma de projeto técnico, com modelo especifico, do qual constem 

todos os elementos indicadores e a demonstração do preenchimento dos requisitos 

previstos no art. 8º desta Lei; 

 

II -  Demonstrativos de indicação da previsão de geração de novos empregos e renda e 

o incremento nos impostos municipais e retorno do ICMS do empreendimento; 

 

III - Estudo de mercado e viabilidade; 

 



IV - Cronograma de Implantação; 

 

V -  Comprovantes do ato de constituição da sociedade e alterações contratuais 

registradas na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, bem como do registro 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda e da Inscrição 

Estadual; 

 

VI - Comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais junto às Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal, mediante Certidão Negativa do Débito ou de Regularidade 

Fiscal, bem como INSS e FGTS; 

 

VII - Outros documentos a critério da Comissão Especial de Análise de Incentivos ao 

Desenvolvimento Sócio Econômico de Bagé. 

 

Art. 11º O contribuinte interessado em habilitar-se a receber os benefícios 

previstos nesta lei deverá protocolar requerimento, no protocolo geral da Secretaria de 

Economia, Finanças e Recursos Humanos, dirigido a Comissão Especial de Análise de 

Incentivos ao Desenvolvimento sócio – econômico de Bagé, devidamente instruído com 

dados do projeto e demais documentos necessários para análise.  

 

Parágrafo único  - Os documentos apresentados pela empresa serão submetidos à 

análise da Comissão Especial formada nos termos do art. 9º desta Lei, a qual emitirá 

parecer ao Prefeito a respeito da aprovação ou da rejeição da abertura do processo de 

incentivos fiscais, ficando a seu critério exigir da pretendente documentos 

complementares que julgar necessários à sua instrução. 

 

Art. 12º As empresas beneficiadas com bens oriundos do Patrimônio Público 

devem apresentar garantias, podendo ser as seguintes: 

 

I -  hipoteca ou outro imóvel; 

 

II -  avais ou fiança; 

 

III- outras espécies de garantias a critério da Comissão. 

 

 



CAPÍTULO VII - DO ACOMPANHAMENTO, DAS INFRINGÊNCIAS E SANÇÕES 

DO BENEFÍCIO 

 

Art. 13º Os empreendimentos ficam obrigados a cumprir, para a obtenção dos 

incentivos previstos nesta Lei, os seguintes requisitos e exigências: 

  

I -  submeter à aprovação da Administração, com a devida antecedência, os projetos 

completos das construções iniciais e/ou ampliações; 

  

II -  admitir para trabalhar em suas atividades, prioritariamente, pessoas residentes no 

Município de Bagé;  

 

IV -  adotar todas as medidas necessárias a fim de evitar qualquer espécie de poluição 

ambiental;  

 

V -  facilitar o ingresso de servidores credenciados pela Prefeitura em suas 

dependências, fornecendo as informações e disponibilizando documentos referentes ao 

exercício da fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações assumidas com o 

Município de Bagé; 

 

VI -  O cumprimento regular das obrigações com Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) de todos os seus colaboradores. 

 

Art. 14º As empresas ou indústrias beneficiadas deverão colocar em lugar 

visível a informação dos benefícios recebidos pelo Município de Bagé conforme modelo 

padrão estabelecido pela Comissão Especial. 

 

Art. 15º  Na hipótese de descumprimento das disposições do projeto e desta 

Lei, apurado mediante procedimento administrativo específico, poderá a Administração 

Municipal: 

 

I - determinar a regularização da situação no prazo de até 60 (sessenta) dias, 

prorrogável por igual período a critério da Comissão; 

 

II- determinar a suspensão dos benefícios concedidos, enquanto perdurar o 

descumprimento referido no caput do artigo; 

 



Ill- determinar cassação definitiva dos benefícios concedidos. 

 

Parágrafo único. Da decisão que determinar a suspensão ou cassação dos benefícios, 

caberá recurso ao Colegiado composto pelo Prefeito Municipal, Procurador Geral do 

Município e ao titular da Secretaria da Fazenda, que decidirá de maneira justificada e 

fundamentada. 

 

Art. 16º  Em caso de cassação definitiva dos benefícios, os bens móveis ou 

imóveis doados ou concedidos na forma desta Lei, reverterão ao Patrimônio Municipal, 

sem prejuízo de eventual indenização pela depreciação e uso dos mesmos. 

 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às empresas que tenham recebimento 

dos mesmos, exceto comprovado caso fortuito ou força maior. 

 

Art. 17º  Constarão obrigatoriamente no contrato de alienação e concessão de 

benefícios, cláusulas de vinculação do imóvel à finalidade comercial e industrial, 

condições de pagamento, prazo para início e término da construção e funcionamento. 

 

 

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 18º  Os empreendimentos beneficiados pelos programas instituídos por 

esta Lei deverão permanecer, em território municipal, em pleno funcionamento, pelo 

dobro do tempo dos benefícios recebidos.  

 

Art. 19º  No caso de descumprimento das obrigações por parte da empresa que 

recebeu benefícios previstos na presente lei, caberá de uma ou mais das seguintes 

penalidades: 

 

I. Advertência escrita, concedendo-se prazo para a regularização; 

II. Multa pecuniária; 

III. Suspensão do benefício; 

IV. Cancelamento do benefício; 

V. Devolução dos valores recebidos de forma direta ou indireta, 

atualizados monetariamente pelo índice praticado pelo município 

para atualização de seus créditos tributários, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês; 



 

§1º A pena de advertência será dada por escrito, nos casos de irregularidade sanável, 

mediante notificação do beneficiário, estabelecendo-se prazo para regularização. 

 

§2º A pena de multa pecuniária será aplicada quando a infração causar prejuízo ao 

patrimônio municipal a qual será correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do prejuízo causado, não afastando a obrigação de indenização do prejuízo à 

municipalidade. 

 

§3º  A pena de suspensão do benefício será aplicada nos seguintes casos e perdurará 

enquanto não sanada a irregularidade: 

 

a) se o beneficiário deixar de cumprir condição para a concessão do benefício, 

permanecendo a suspensão enquanto não sanada a irregularidade; 

 

b) se o beneficiário, ou terceira pessoa a ele vinculada, causar embaraço a ação 

fiscalizadora do município, mediante impedimento ou causando dificuldade para a 

entrada de agentes municipais para a realização de atividades de fiscalização e vistoria; 

 

c) se o beneficiário, ou terceira pessoa a ele vinculada, causar embaraço a ação 

fiscalizadora do município, em face da não apresentação de livros, documentos e papéis 

solicitados ou requisitados; 

 

§4º  Será punível com a perda do benefício o beneficiário que, a qualquer tempo, antes 

de decorrido o termo final do prazo de concessão do benefício, reincidir em: 

 

a) inobservância do cronograma de obras sem justo motivo; 

b) paralisar, por mais de 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos as atividades, sem 

motivo justificado e devidamente comprovado; 

c) reduzir a oferta de empregos gerados ou programados, quando da apresentação do 

pleito inicial, sem motivo justificado; 

d) violar, fraudulentamente, as obrigações tributárias, sejam federais, estaduais ou 

municipais; 

e) deixar de atender as solicitações do fisco municipal previstas em lei ou regulamento; 

f) deixar de cumprir as obrigações tributárias municipais, seja como prestador u 

tomador de serviços; 



g) cometer infração relativa a sonegação de tributos municipais, estaduais ou federais, 

no caso de mantida a decisão após impugnação administrativa, salvo se houver decisão 

judicial em contrário; 

h) alterar o projeto original sem aprovação do Município bem como da Comissão 

Especial. 

 

§5º No caso de perda do benefício, serão restabelecidos os valores tributários com 

lançamento de ofício e cobrança dos acréscimos legais cabíveis; 

 

Art. 20º  Os empreendimentos beneficiados por esta Lei deverão completar 

seus investimentos em até 24 (vinte e quatro meses), ficando a critério do conselho, 

liberar prazo maior caso o projeto exija prazo maior, nunca superior a 36 (trinta e seis 

meses). 

 

Parágrafo único. O não cumprimento do prazo acima ensejará: 

 

I. O cancelamento de qualquer compromisso assumido pelo 

município; 

 

II. O dever e a obrigação de ressarcir ao município, em valores 

atualizados, com vencimento de ate 30 (trinta) dias, todos os 

benefícios recebidos, tanto os fiscais, financeiros, ou materiais, já 

usufruídos. 

 

Art. 21º A pontuação final do requerente, para efeito de enquadramento 

na Tabela V do Anexo I desta Lei, a qual estabelece as faixas de benefícios, será da 

seguinte forma: 

 

I - a pontuação final será obtida pela soma dos pontos alcançados nas Tabelas I, II, III, e 

IV, constantes do Anexo I desta Lei, para as empresas e indústrias existentes; 

 

II - a pontuação na Tabela I do Anexo I desta Lei será obtida através das informações 

das novas contratações decorrentes da expansão ou instalação das empresas 

beneficiadas por esta lei, mediante documentação comprobatória; 
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III - a pontuação a que se refere à Tabela II será calculada com base no aumento do 

valor do faturamento do exercício fiscal posterior ao exercício fiscal anterior, não 

considerando o exercício em curso; 

 

IV - a pontuação a que se refere a Tabela III será calculada com base no percentual 

apurado sobre a contribuição da empresa ou indústria no valor adicionado do município 

no ano imediatamente anterior ao exercício em curso, considerando como adicionado o 

valor oficial publicado no Diário Oficial do Estado quando da publicação do índice 

definitivo do retomo do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços; 

 

V - as empresas pioneiras e as indústrias que vierem a se instalar neste Município, nos 

dois primeiros anos serão enquadradas na Tabela V do Anexo I, com pontuação inicial 

na faixa de 21 a 25 pontos, sendo feita nova avaliação para o terceiro ano do 

reenquadramento, usando o mesmo critério das empresas e indústrias já existentes, para 

a apuração dos pontos da soma das Tabelas I, II, III, e IV; 

 

VI - a concessão do desconto concedido no ITBI, da Tabela V do Anexo I, será somente 

a imóveis adquiridos com a finalidade de expansão da área comercial ou industrial; 

 

VII - perderão os benefícios desta Lei, as empresas que em sua expansão vier a baixar 

uma de suas filiais já existentes neste Município. 

 

Parágrafo único. As empresas e indústrias a que se referem os itens III, IV e V do art. 

17 quando manter o mesmo índice de pontuação, na avaliação, manterá o benefício 

existente, se aumentar e/ou diminuir será enquadrado de acordo com a pontuação 

obtida, limitado ao período de 5 (cinco) anos. 

 

Art. 22º  No caso de concessão administrativa, as benfeitorias incorporadas 

pela empresa no imóvel cedido não serão objeto de indenização ou qualquer ônus por 

parte do Erário Público Municipal, quando da restituição ou rescisão do contrato. 

 

Art. 23º  Fica obrigado o Poder Executivo a emitir relatório anual e enviar 

tanto a comissão especial de análise de incentivos ao desenvolvimento sócio-econômico 

de Bagé, bem como, ao Poder Legislativo do município, acerca do desempenho do 

programa tratado nesta Lei, informando, sem prejuízos a outras informações, a relação 

de empresas beneficiadas, o número de empregos gerados, e o custo econômico dos 

benefícios concedidos.  

http://ceaam.net/bage/legislacao/leis/2007/L4541.htm#tab2
http://ceaam.net/bage/legislacao/leis/2007/L4541.htm#tab3
http://ceaam.net/bage/legislacao/leis/2007/L4541.htm#tab1
http://ceaam.net/bage/legislacao/leis/2007/L4541.htm#tab2
http://ceaam.net/bage/legislacao/leis/2007/L4541.htm#tab3
http://ceaam.net/bage/legislacao/leis/2007/L4541.htm#tab4


 

Art. 24º  Na hipótese de alteração de critérios, substituição ou modificação nos 

tributos mencionados nesta Lei, os benefícios concedidos deverão ser mantidos pelo 

prazo fixado, adequando-os aos novos critérios ou eventuais alterações introduzidas. 

 

Art. 25º  Fica vedado à concessão de Isenção de ITBI quando a empresa 

possuir como atividade fim o ramo imobiliário. 

 

Art. 26º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 27º   Revoga-se expressamente a Lei Municipal nº 4.541 de 05 de 

Dezembro de 2007. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 21 de Junho de 2018. 

       

 

       DIVALDO LARA 

                                                                                     Prefeito Municipal 

 

CLEMENTINO MOLINA 

Chefe de Gabinete   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 
 

 

Senhores Vereadores,  
 

 

O projeto de lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de 

Vereadores tem por objetivo aperfeiçoar a legislação existente tornado-a mais 

clara e acessível, criando novas formas de fomentos e estímulos fiscais e 

econômicos às empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços das 

empresas pioneiras, e as que vierem a se instalar ou se expandirem na área 

urbana ou rural de Bagé, observado as leis municipais e ao Plano Diretor do 

Município. 

 

Estas são portanto as razões da propositura deste projeto. 

 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 21 de Junho de 2018. 

       

  

                           DIVALDO 

LARA 

                                                                                                Prefeito Municipal 

 

 

 

CLEMENTINO MOLINA 

               Chefe de Gabinete   

 

 

 

 



 

 

    ANEXO I 

 

TABELA I 

QUANTIDADE DE POSTOS DE TRABALHO GERADOS AO 

ANO 
PONTUAÇÃO 

DE 02 A 05         3 PONTOS 

DE 06 A 20         4 PONTOS 

DE 21 A 50       5 PONTOS 

DE 51 A 100      7 PONTOS 

DE 101 A 150      9 PONTOS 

ACIMA DE 151 12 PONTOS 

 

 

TABELA II 

RECEITA ANUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TRIBUTÁVEIS EM BAGÉ (EM URPs) 
PONTUAÇÃO 

DE 100 A 200 2 PONTOS 

DE 201 A 350 3 PONTOS 

DE 351 A 800  4 PONTOS 

DE 801 A 1200 8 PONTOS 

ACIMA DE 1.201 12 PONTOS 

Para Prestadoras de Serviços 

 

 

TABELA III 

NÍVEL DE 

ENQUADRAMENTO 

PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO 

AO VALOR ADICIONADO DO 

MUNICÍPIO NO RETORNO DO ICMS 

PONTUAÇÃO 

1 DE 0,01% ATÉ 0,02% 2 PONTOS 

2 ACIMA DE 0,021% ATÉ 0,040% 3 PONTOS 

3 ACIMA DE 0,041% ATÉ 0,100% 5 PONTOS 

4 ACIMA DE 0,101% ATÉ 0,200% 7 PONTOS 

5 ACIMA DE 0,201% ATÉ 0,300% 9 PONTOS 



6 ACIMA DE 0,301% ATÉ 0,400% 11 PONTOS 

7 ACIMA DE 0,401% - 12 PONTOS 

Para Comércio e Indústrias Estabelecidas 

 

 

TABELA IV 

RECEITA ANUAL DE EMPRESAS TRIBUTADAS NA 

FORMA DO SIMPLES NACIONAL (EM URPs) 
PONTUAÇÃO 

DE 110 A 250  2 PONTOS 

ACIMA DE 251 A 500 4 PONTOS 

ACIMA DE 501 A 1.000  6 PONTOS 

ACIMA DE 1.001 A 2.000   8 PONTOS 

ACIMA DE 2.001 10 PONTOS 

 

 

 

TABELA V 

FAIXA DE 

PONTOS 

REDUÇÃO NA 

ALÍQUOTA DO 

ISS 

REDUÇÃO DE 

TAXAS 

REDUÇÃO 

DE IPTU 

REDUÇÃO DE 

ITBI 

DE 05 A 10 

PONTOS 
0,5      20% 20% 20% 

DE 11 A 15 

PONTOS 
1,0      30% 40% 30% 

DE 16 A 20 

PONTOS 
1,5      40% 60% 40% 

DE 21 A 25 

PONTOS 
2,0      80% 80% 50% 

ACIMA DE 25 

PONTOS 
2,5      100% 90% 

80% 

 

 


