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PREFEITURA DE 
CATAN DUVA 

Secretaria de Administracao 

DECRETO N° 7.368, DE 17 DE MAIO DE 2.018 

REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N° 0827, DE 08 DE 
MAR<;O DE 2.016 - PROGRAMA DE DESENVOL VIMENTO 
EMPRESARIAL DE CATANDUVA. 

AFONSO MACCHIONE NETO, Prefeito do 
Municfpio de Catanduva, Estado de Sao Paulo, no uso de suas otribulcoes legais, DECRETA: 

CAP1TULOI 
Das Diretrizes para o Desenvolvimento Empresarial de Catanduva 

Art. 1 o O Programa de Desenvolvimento Empresarial 
de Catanduva tern como finalidade criar condicoes tovorovels a gera<;:ao de empregos e ao 
desenvolvimento econ6mico e social do Municfpio. 

Art. 20 Para fins do Programa de Desenvolvimento 
Empresarial de Catanduva entende-se como empreendedores ou empresas toda e qualquer 
pessoa jurfdica que comprovadamente realize atividade econ6mica, geradora de emprego 
e renda. 

§ 1° Por empreendimentos entende-se todo e 
qualquer projeto ou arranjo produtivo ja instalado, ou seja, a orqonlzccco de bens, moo de 
obra e capital utilizada exclusivamente para a reolizccco do atividade empresarial de 
empreendedores. 

§ 2° Para o empreendedor ser considerado como 
gerador de emprego e renda e ser beneficiado pelo Programa de Desenvolvimento 
Empresarial de Catanduva dev~ra estar em plena atividade e manter pelo menos dois 
empregados com carteira ossincdo. 

§ 30 Entender-se-a como sin6nimos os termos 
"exponsoo" ou "ornpliocoo", devendo, ambos incorrer no aumento do area construida do 
im6vel. 

CAP1TULOII 
Da Concessao de Beneficios Fiscais a Implantacao ou Ampliacao de 

Empresas no Municipio de Catanduva 
Secao I 

Da Isencao de IPTU 

Art. 3° Para fins do artigo 11, do Lei Complementar 
Municipal n° 0827 de 08 de rnorco de 2.016, somente pcderco ter direito a lsencco de IPTU os 
empreendedores que: J\ I - realizarem obras de construcco civil, seja de 
construcco ou ompllocoo esta ultimo caracterizada pelo aumento do area construfda do 
im6vel; 
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II - apresentarem, antes do infcio dos obras, o projeto 
aprovado pela Secretaria de Planejamento e Informatica ao Conselho do Programa de 
Desenvolvimento Empresarial; 

III - apresentarem anualmente, ate outubro, o reque 
rimento constante no Anexo III, do Lei Complementar Municipal n° 0827 de 08 de rnorco de 
2.016, instrufdo com os documentos necessorios. 

Art. 40 Para fins de calcular a lsencco de forma que 
ela seja restrita ao investimento descrito no projeto, nos casos de exponsco [ompliocco). sere 
calculada a diferenc;::a do area construfda total do im6vel antes e depois de realizadas as 
obras: 

I - sobre o IPTU correspondente a area expandida, ou 
seja, a diferenc;::a do area construfda antes e depois do projeto, a isencco sere parcial de 50% 
quando a Taxa de Ocupocoo do Solo ao final dos obras for igual ou inferior a 50%; 

II - sobre o IPTU correspondente a area expandida, ou 
seja, a diferenc;::a do area construfda antes e depois do projeto, a isencoo sere de 100% 
quando a Taxa de ocooccco do Solo ao final dos obras for superior a 50%; 

III - nco seroo beneficiados com a isencco de IPTU os 
im6veis cuja Taxa de Ocupocoo ao final do construcco ou ornpliocoo for inferior a 25%. 

§ 10 0 documento hobll e indispersovel para 
demonstrar a area total final do empreendimento ap6s a exponsco sere o Habite-se. 

§ 2° A area construfda existente, ou seja, anterior a 
exponsco, devero ser comprovada pelo registro no cadastro lmoblliorlo do municfpio ou por 
qualquer documento hob] como o Registro do Area Construfda no Matrfcula, Alvara de 
Construcoo ou Habite-se, sem prejufzo dos dados certificados pelo fiscal de obras no 
momento do vistoria para a expedicoo do Alvara de Construcco, 

§ 3° A isencco sere total, ou seja, 100% do IPTU 
incidente sobre a integralidade do im6vel nos casos em que houver a dernolicco total do 
predio existente ea construcco de um novo im6vel com Taxa de ocooccco do Solo superior 
a 50%. 

§ 40 A lsencco sere parcial, ou seja, 50% do IPTU 
incidente sobre a integralidade do im6vel nos casos em que houver a demolicco total do 
predio existente ea construcco de um novo im6vel com Taxa de ocupocoo igual ou inferior 
a 50% e igual ou superior a 25%. 

Art. s0 Para fazer jus a isencco do IPTU, o im6vel que 
recebero a obra nee podero ser alugado, devendo estar registrado em nome do pessoa 
jurfdica que exercero as atividades no local ou mesmo ter sido objeto de arrendamento por 
prazo superior a 20 anos, comprovado mediante instrumento publlco. 
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Paragrafo (mico. Nao sere concedida a isencco do 
IPTU para im6veis objetos de arrendamento entre pessoas de um mesmo nucleo familiar, 
entre pessoas jurfdicas de um mesmo grupo, ou mesmo entre pessoas jurfdicas e seus s6cios e 
vice-versa. 

Art. 60 Para fins do solicitocco do lsencco de IPTU o 
pedido devero ser instrufdo com: 

I - Contrato Social do Empresa ou documento 
equivalente; 

II - Comprovante de lnscrlcoo e sttuccco Cadastral 
no CNPJ; 

III - Projeto do Ampliccoo ou Construcco aprovado 
pela Secretaria de Planejamento e Informatica, devidamente submetido ao Conselho do 
Programa de Desenvolvimento Empresarial, constando como proprletorlo ou orrenoctcrlo o 
empreendedor que exercero as atividades no local, bem como a Taxa de Ocupocoo 
correspondente; 

IV - Habite-se correspondente ao Projeto do 
Arnpliocoo ou Construcoo expedido pela Secretaria de Planejamento e Informatica e 
devidamente submetido ao Conselho do Programa de Desenvolvimento Empresarial; 

V - Documento comprobat6rio de movimentccco do 
empresa; 

VI • Certidoo Negativa de Debitos Municipais - CND 
em nome do empreendedor (CND Mobiliaria) e referente ao im6vel em que exercerc a 
atividade no local (CND trnobllicriol: 

VII - Matrfcula atualizada do lm6vel e lnstrumento do 
Arrendamento se for o caso. 

VIII - Consulta de Perrnissco de Uso de Solo, podendo 
ser on-line, atestando a regularidade quanto ao uso e ocupccoo do im6vel; 

IX - Documentos que comprovem as politicos e 
projetos do benefictcrio, voltados para o meio ambiente; 

X - Relac;:ao de empregados (RE) comprovando o 
vinculo com no mfnimo 2 empregados. 

Paragrafo (mico. Aos empreendedores em atividade 
no municfpio de Catanduva sere exigido o Certificado de Licenciamento lntegrado - CLI 
volido. 

Secao II 
Da Isencao de ISSQN 

Art. 7° Para fins do artigo 12, do Lei Complementar 
Municipal n° 0827 de 08 de rnorco de 2.016, somente poderoo ter direito a isencco de ISSQN 
os prestadores de services que: J\ I - realizarem obras de construcco civil, seja de 
construcoo ou ornpliccco esta ultimo caracterizada pelo aumento do area construfda do 
im6vel; 
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II - apresentarem, antes do infcio dos obras, o projeto 
aprovado pela Secretaria de Planejamento e Informatica ao Conselho do Programa de 
Desenvolvimento Empresarial; 

III - apresentarem anualmente, ate outubro, o 
requerimento constante no Anexo III, do Lei Complementar Municipal n° 0827 de 08 de 
rnorco de 2.016, instrufdo com os documentos necess6rios; 

IV - relccco de empregados (RE) comprovando o 
vinculo com no mfnimo 02 (dois) empregados; 

V - possufrem Certificado de Licenciamento lntegrado 
- CLI v61ido. 

Art. so Somente force jus ao beneffcio do ISSQN as 
empresas que se instalarem ou expandirem suas unidades no munidpio de Catanduva e cuja 
Taxa de Ocupocoo do im6vel seja, no mfnimo, 25%. 

Paragrafo unico. O beneffcio constante do caput se 
estende para empresas que desenvolvam suas atividades em incubadoras mantidas ou 
geridas pelo Poder Publico e para as egressas desses locais e que se instalarem em im6vel 
pr6prio ou alugado. 

Art. 9° Para fazer jus a isencco do ISSQN, o im6vel que 
receber6 a obra nco poder6 ser alugado, devendo estar registrado em nome do pessoa 
jurfdica que exercer6 as atividades no local ou mesmo ter sido objeto de arrendamento por 
prazo superior a 20 anos, comprovado mediante instrumento publico. 

§ 1° Nao ser6 concedida a lsencco do ISSQN para 
empreendedores estabelecidos em im6veis objetos de arrendamento entre pessoas de um 
mesmo nucleo familiar, entre pessoas jurfdicas de um mesmo grupo, ou mesmo entre pessoas 
jurfdicas e seus s6cios e vice-versa. 

§ 20 Os beneffcios somente serco aplicados ap6s a 
conclusco dos Obras e expedicoo do Habite-se. 

Art. 11, A concessco de isencco do ISSQN nco 
importar6 no reducco do alfquota do imposto para menos de 2% (dois por cento) de forma 
direta ou indireta, ou seja, para fins do verificocoo do obeoienclo desta alfquota minima 
dever-se-6 levar em considerccco eventuais reducoes no base de c61culo. 

Secao III 
Da Isencao da Taxa de Licenca para Localizacao 

Art. 12. Para fins do artigo 13, do Lei Complementar 
Municipal n° 0827, de 08 de rnorco de 2.016, somente poderoo ter direito a lsencco do Taxa 
de Licence para tocollzocco as empresas que se instalarem no Municfpio de Catanduva. 

J\ 
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§ 1 o O beneffcio dever6 solicitado quando do 
lnscricco municipal. 

§ 20 O beneffcio constante do caput se estende para 
empresas que desenvolvam suas atividades em incubadoras mantidas ou geridas pelo Poder 
Puolico e para as egressas desses locais e que se instalarem em im6vel pr6prio ou alugado. 

§ 30 Farao jus ao beneffcio, os empreendedores que 
comprovarem a constltuicco do CNP J - Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica no Municfpio e 
ou que tenham comprovadamente alterado seu estabelecimento para Catanduva dentro 
do exercfcio do solicltocco do beneffcio. 

Secao IV 
Da Isencao da Taxa de Fiscalizacao do Funcionamento 

Art. 13. Para fins do artigo 14, do Lei Complementar 
Municipal n° 0827 de 08 de mcrco de 2.016, somente poderoo ter direito a isencco do Taxa 
de Hscolizccoo do Funcionamento empresas que se instalarem ou expandirem suas 
atividades no municfpio de Catanduva. 

§ 1 o O prazo de vigencia do isencco do taxa de 
Flscollzocco do Funcionamento ser6 de 03 (tres) anos, contados a partir do exercfcio fiscal do 
infcio efetivo de atividades do empresa ou do expedicco do habite-se em casos em que a 
empresa esteja em funcionamento, nee cabendo qualquer restituicco ou compensccco de 
tributos quitados anteriormente a concessco do beneffcio, que dever6 ser comprovado 
mediante opresentocco de comprovante de inscricoo e de sltuccco cadastral ou registro 
junto a JUCESP. 

§ 20 Em casos de exponsoo ffsica de empresas, a 
isencco do T axa de Fiscollzccoo do Funcionamento corresponder6 a porcco do ompllocco 
do empresa, incidindo lcnccmento normal sobre a frocco do empresa j6 existente. 

§ 30 Somente torco jus a lsencoo do Taxa de 
Fiscollzocco do Funcionamento os empreendedores que cumpram os requisites para a 
isencco do IPTU OU ISSQN. 

§ 4° lndependente do aumento no area construfda do 
im6vel, requisito necess6rio para a isencco de IPTU ou ISSQN, o beneffcio constante do caput 
se estende para empresas que desenvolvam suas atividades em incubadoras mantidas ou 
geridas pelo Poder Publico e para as egressas desses locais e que se instalarem em im6vel 
pr6prio ou alugado. 

§ so Os interessados em se beneficiar com a isencco 
do Taxa de Fiscclizocco do Funcionamento deveroo apresentar anualmente, ate outubro, o 
requerimento constante no Anexo III, do Lei Complementar Municipal n° 0827 de 08 de 
rnorco de 2.01 6. 
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Se~ao V 
Da Isencao do ITBI 

Art. 14. Teroo direito a isencco do Impasto de 
Trcnsrnissco de Bens lm6veis e direitos a eles relativos (ITBI) as empresas que realizarem obras 
de construcco civil, seja de construcco ou ornpliocoo. desde que a Taxa de Ocupccco do 
im6vel ao final dos obras seja superior a 50%. 

§ 1° Para im6veis adquiridos com edificac;:6es, caso 
haja a dernolicoo total do estrutura existente, a lsencco do ITBI dor-se-c somente se a 
reolizocco dos obras resultarem em uma Taxa de ocuoocco do im6vel superior a 50%. 

§ 20 Para fins de solicitocco do isencco de ITBI, o 
empreendedor opresentoro a Declorocoo constante do Anexo I. deste Decreto. 

§ 30 Verificado que o empreendedor nco cumpriu 
com os requisitos do caput e pcrcorotos anteriores em ate 03 anos ap6s ernissco do 
documento comprobat6rio do lsencco, torncr-se-c devido o impasto nos termos do Lei 
vigente a data de oquisicoo e sobre o valor atualizado do im6vel, com as devidas scncoes 
previstas. 

CAPiTULO III 
Dos Beneficios Especificos para Empresas de Guarda 

e Estacionamento de Veiculos na area Central do Municipio 

Art. 15. Para fins do artigo 16 do Lei Complementar 
Municipal n° 0827 de 08 de rnorco de 2.016, somente pcderco ter direito a isencco de IPTU os 
empreendimentos que vierem a exercer atividades de guarda e estacionamento de vefculos 
no regiao Central do Municfpio de Catanduva. 

§ 10 lnclui-se neste beneficio o Microempreendedor 
Individual lndependente - MEI. 

§ 2° Teroo direito a lsencoo os prestadores de services 
que: 

I - realizarem obras de construcco civil para implan 
tocco dos atividades de guarda e estacionamento de vefculos no regiao Central do 
Municfpio de Catanduva; 

II - apresentarem, antes do infcio dos obras, o projeto 
aprovado pela Secretaria de Planejamento e Informatica ao Conselho do Programa de 
Desenvolvimento Empresarial. 

§ 30 A isencco do IPTU prevista no "caput" deste artigo 
somente atingira a area efetivamente utilizada para o exercfcio do atividade de guarda ou 
estacionamento de vefculos. 
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Art. 16. Os interessados em se beneficiar com 
incentives fiscais deveroo apresentar anualmente, ate outubro, o requerimento constante no 
Anexo Ill, da Lei Complementar Municipal n° 0827 de 08 de rnorco de 2.016, devidamente 
preenchido e instrufdo com os seguintes documentos: 

I - Contrato Social da Empresa ou Certificado de 
Microempreendedor Individual; 

II - Comprovante de lnscrlcoo e Sltuccco Cadastral 
no CNPJ; 

III - Habite-se do im6vel; 
IV - Certificado de Licenciamento Jntegrado - CLJ; 
V - Fotos do Jm6vel utilizado para Estacionamento; 
VI - oeclorocoo com estimativa de faturamento; 
VII - Contrato de Aluguel ou Arrendamento, quando 

for o caso, em nome do empreendedor. 
VIII - Relac;ao de empregados (RE) comprovando o 

vinculo com no mfnimo 2 empregados 

§ 10 Nos termos da Lei Complementar Municipal n° 
0827 de 08 de morco de 2.016, somente serco beneficiados os empreendimentos que passem 
a exercer as atividades de guarda e estacionamento de vefculos na regiao Central, ou seja, 
no quadril6tero formado pela lnterseccco dos Jogradouros: Rua 24 de Fevereiro, Rua Rio 
Preto, Avenida Jose Nelson Machado e Avenida Sao Domingos. 

§ 20 Para a obtencoo deste beneffcio, o im6vel 
dever6 ter capacidade minima para a guarda ou estacionamento de 10 vefculos elem dos 
vagas exigidas em lei especffica sobre o uso e ocupocco do solo, noo computadas as vagas 
para motocicletas e similares. 

§ 3° Serco considerados como "empreendimentos 
que vierem a exercer atividades de guarda e estacionamento de vefculos" aqueles que 
efetivamente modifiquem o uso e a ocupccoo de um im6vel j6 existente com o exercfcio da 
atividade de guarda ou estacionamento de vefculos. 

Disposicoes Finais 

Art. 18. Os beneffcios concedidos no ornblto do 
Programa para o Desenvolvimento Empresarial e Industrial de Catanduva serco 
automaticamente cancelados, se a empresa: 

I - incorrer em inadimplemento contratual, assim 
entendido o desrespeito as regras estipuladas para a obtencco de qualquer beneficio; 

II - for inscrita em dfvida ativa pela Fazenda Muni- 
cipal; 

III - nco atender aos criterios de enquadramento no 
Programa; 

IV - for concebida por ilfcito fiscal. 
Continua ... 
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§ 1 o Os beneffcios fiscais do presente Lei Comple 
menter somente beneficiarao os empreendimentos que submeterem o projeto de 
Construcoo ou Ampliocco ao Conselho de Desenvolvimento Empresarial antes do infcio dos 
obras e ap6s a data de publicocoo do presente dispositivo legal. 

Art. 19. Todo e qualquer beneffcio a ser concedido 
com base no Programa de Desenvolvimento Empresarial de Catanduva deveroo ter parecer 
favor6vel do Secretaria de Neg6cios Jurfdicos e oprovccco do Conselho do Programa para 
Desenvolvimento Empresarial de Catanduva. 

Paragrafo (mico. Quando do beneffcio do ITBI o 
parecer e oprovccco. nos termos do caput, poderco ser apresentados ap6s ernissco do 
documento de isencco. 

Art. 20. A Hscolizocco Municipal de Tributes 
acompanhar6 ctrcves de seu membro do Conselho do Programa para Desenvolvimento 
Empresarial de Catanduva a concessoo dos beneffcios, promovendo os devidos registros e 
intervindo quando necess6rio. 

Art. 21. Este Decreto entrar6 em vigor no data de sua 
puofcccco. revogando-se as disposic;:6es em contr6rio. 

PA<;:O MUNICIPAL "JOSE ANTONIO BORELLI", AOS 17 
DIAS DO MES DE MAIO DO ANO DE 2.018. 

Ji~ 
AFONSO Mtcc~E NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA. 

MUNICIPAL DE ADMINISTRA<.;:.AO 
INTERINA 

ADM/fatima-1 
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ANEXOI 
PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL DE CATANDUV A 

Lei Complementar n° 0827, de 08 de mari;o de 2.016 
Decreto n° 7.368, de 17 de maio de 2.018. 

Formulario para Solicitacao de Beneficios Fiscais do 
Programa de Desenvolvimento Empresarial de Catanduva 

IMPOSTO SOBRE TRANSMISS.AO DE BENS IMOVEIS E DIREITOS 
A ELES RELATIVOS-ITBI 

IDENTIFICACAO DA EMPRESA: 

Razao Social-Empresa - _ 

Endereyo: _ 

Bairro: CEP: _ 

Cidade: Estado: Fane: _ 

CNP J-MF-: Registro na JUCESP: _ 

DECLARACAO: 

Eu, , inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurfdica- CPF n° residente e dominiciliado na rua 
_______________ , bairro na cidade de 
___________________ estado de socio 
administrador da empresa supracitada, abaixo assinado, solicito os beneffcios fiscais e 
DECLARO que estou ciente dos ditames da Lei Complementar n° 0827 de 08 de rnorco de 
2.016 e Decreto n° 7 .368, de 17 de maio de 2.018, em especial o artigo 14 e par6grafos que 
regulamenta a lsencco do ITBI . 

Catanduva, __ I_/ __ . 
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