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LEI Nº 1.639, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012. 
 

AUTORIZA A CONCESSÃO DE ESTÍMULOS FISCAIS À EMPRESA QUE 
ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
  

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de 
Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica 
do Município, e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar Municipal nº 136, de 02 de fevereiro de 

2007, e Processo Administrativo de Expediente nº 
006/2011: Faço saber que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1° Fica o Município de Pinheiro Preto, através do Chefe do Poder 

Executivo, autorizado, na forma da Lei Complementar Municipal nº 
136, de 02 de fevereiro de 2007, a conceder estímulos fiscais à empresa 

VINHOS DUELO LITDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 12.679.989/001-76, com sede na Linha Santo 
Isidoro, Município de Pinheiro Preto. 

 
Parágrafo único. Os incentivos fiscais concedidos dar-se-ão em razão 
da ampliação de barracão industrial que abrigará novo maquinário, 

consistente: 
 

I – isenção de 100 % do Imposto Sobre Serviços – ISS incidente sobre a 
construção de um barracão para abrigar novo maquinário da empresa, 
num total de 2.641,84 m² de área a ser construída; 

 
II – isenção de taxas e emolumentos incidentes sobre a construção de 
que trata o inciso I.  

 
Art. 2º A empresa beneficiária, em razão dos incentivos fiscais 

concedidos, fica obrigada a cumprir os seguintes encargos: 
 
I – concluir a obra no prazo de 6 (seis) meses; 

 
II – gerar no mínimo 10 (dez) novos empregos diretos; 

 
III – aumentar faturamento médio anual. 
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Art. 3º O valor referente aos estímulos fiscais de que trata esta lei 
deverão ser restituídos aos cofres públicos nos seguintes casos: 

 
I – deixar de cumprir com os propósitos manifestados na solicitação 
dos benefícios, Processo Administrativo Municipal nº 054/2012; 

 
II – prática de sonegação fiscal, fraude ou agressão ambiental; 
 

III – cessação das atividades ou desvio de finalidade; 
 

IV –  entrar em processo de falência;   
 
V – extinção ou dissolução da sociedade; 

 
VI – paralisação ou alteração da atividade; 

 
VII – transferir, sem autorização, abandonar ou desativar a unidade. 
 

Parágrafo único. No caso de restituição dos valores correspondentes 
aos benefícios obtidos através da presente lei, estes deverão ser 
corrigidos e acrescidos de juros legais desde á data que deveriam ter 

sido recolhidos aos cofres públicos.  
 

Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação 
orçamentária prevista na lei de orçamento em vigor. 
 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
EUZEBIO CALISTO VIECELI 

Prefeito Municipal 
 
 

 
 

 


