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LEI Nº 1.173, 
DE 19 DE 

AGOSTO DE 
2.003

“Concede vantagens 
para a implantação 

de novas 
indústrias, comércio 

atacadista 
distribuidor e 

prestadoras de 
serviços, ou a 

ampliação dos já 
existentes, no 

Município e dá outras 
providências”



Você sabia
que...

O Município de São João da Boa 
está Vista autorizado a 

conceder vantagens para a 
implantação de novas indústrias, 

comércios atacadistas, 
distribuidores e prestadoras de

serviços?



A cidade também pode 
coneceder vantagens 
para a ampliação das 

organizações já 
existentes, neste 

Município, na forma e 
modo dispostos na 

presente lei.



E as vantagens não 
param..

O município pode 
doar terreno necessário à 

implantação de nova 
indústria local (ou 

amplicação da industria 
existente).

... Auxiliando desta 
forma na geração de 

empregos para os 
locais.



Para receber os 
benefícios é bem 

simples..
As pessoas jurídicas devem:

Possuir registro comercial, 
contrato ou estatuto social em vigor, 

comprovar aptidão para o 
desempenho das atividades (por no 

minimo 3 anos) e 
 ser saudável financeiramente falando. 



Se tratando de 
doação para 
construção..

A empresa deverá demonstrar capacidade 
financeira para a construção das instalações. 

Como também apresentar o tipo de construção, 
indicando: 

O material a ser utilizado, a área a ser 
construída, a que poderá se destinar e o valor 

aproximado por metro quadrado; 

Se já houver alguma empresa interessada em 
locar o barracão, a empresa beneficiária 
deverá apresentar informações sobre o 

candidato a locatário.



 Deverão encaminhar Carta Consulta 
ao Conselho Municipal de 

Desenvolvimento, acompanhado de 
histórico da empresa e cronograma 

físico financeiro das obras, para 
análise prévia acerca da viabilidade 

e conveniência da concessão.

Os interessados 
em receber as 

vantagens



 Após o cumprimento das 
exigências formais e 
havendo um parecer 

favorável do Conselho em 
referência, o terreno a ser 
doado será avaliado e em 
seguida será encaminhado 

projeto de lei à Câmara 
Municipal autorizando a 

doação.



Só faltam mais 
alguns detalhes..
Existem a algumas exigências 

exigências a serem cumpridas tais 
como: 

Plano de obras e investimentos a 
serem realizados no imóvel, 

abrangendo, em construção, pelo 
menos 25% da área a ser doada; 

A construção dentro de 6 (seis) meses 
 a contar da data da publicação 

da lei de doação. 

O funcionamento do imóvel doado 
dentro do periodo de 24 

(vinte e quatro) meses a contar da 
data da publicação da lei de doação 



O compromisso sobre a 
obrigatoriedade da indústria 

favorecida de proceder ao total de 
seu faturamento neste Município; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E por fim a exigência de realização 
de 50% (cinquenta por cento) pelo 

menos, dos planos iniciais de 
construção dentro de 2 (dois) anos 

seguintes ao ato de doação.



Viu quantas 
vantagens você tem 

em trazer sua 
empresa para São 

João?
E você, com todas essas 

facilidades está esperando 
o que para investir em São 

João da Boa Vista?


