
DECRETO Nº 059/11, DE 15/06/2011. 
 

REGULAMENTA A LEI 1.347/2011, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Sérgio Luís Theisen, Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa 

Catarina, no uso de sua atribuição que lhe confere o artigo 14 da Lei Municipal 1.347/2011, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica regulamentada a Lei Municipal 1.347, de 10 de maio de 2011, que 
estabelece os requisitos mínimos às empresas que postulam o benefício previsto nesta Lei. 

 
Art. 2º Os incentivos oferecidos pelo Programa serão concebidos: 
I – a novas empresas; 
II - à expansão das empresas atuais que, alternativamente: 
a) gerem novos empregos; 
b) agreguem avanços tecnológicos ao processo produtivo, mantidos os empregados 

atuais; 
c) que aumentem a renda, com o aumento no faturamento; 
d) que melhorem a sua estrutura física para poder atender melhor os seus clientes; 
e) que invistam em patrimônios que visam melhorar a logística e o funcionamento da 

empresa. 
III – terão prioridade em serem atendidas as empresas que: 
a) não tenham sido contempladas em programas anteriores do município; 
b) apresentarem criação de maior número de postos de trabalho, proporcionalmente ao 

número já existente; 
c) apresentarem maior perspectiva de crescimento; 
d) tiverem mais tempo de atividade; 
e) que seus proprietários sejam do município. 
 
Art. 3º Para habilitar-se no PIDE (Programa de Incentivo ao Desenvolvimento 

Empresarial) a empresa deverá apresentar: 
I – requerimento à Secretaria Municipal de Administração; 
II – cópia do contrato social e eventuais alterações; 
III – cópia do alvará de localização e funcionamento; 
IV – certidão negativa de débitos: federal, estadual, municipal, INSS, FGTS; 
V- certidão negativa de débitos municipal dos sócios da empresa; 
VI – certidão negativa de falência e concordata; 
VII – plano de aplicação dos recursos financiados; 
VIII – valor adicionado do exercício imediatamente anterior, ou comprovante do valor 

do DIME - Declaração do ICMS e do Movimento Econômico; 
IX- declaração do valor recolhido em ISSQN, no período anterior, expedido pelo setor 

de tributos da prefeitura, para empresas prestadoras de serviço; 
X- plano de aplicação do total do investimento da empresa, somente para aquelas com 

menos de um ano de atividade. 



Art. 4º O plano de aplicação dos recursos financiados deverá demonstrar: 
I – a destinação dos recursos; 
II – descrição do objeto do investimento; 
III - orçamento do investimento; 
IV- cronograma de aplicação dos recursos. 
 
Art. 5º A Secretaria Municipal de Administração, com base no plano de aplicação dos 

recursos financiados, expedirá certidão de aptidão, contendo: 
I – o valor máximo que poderá ser concedido pela instituição financeira credenciada à 

empresa a título de financiamento. 
 
Art. 6º O benefício concedido no âmbito do Programa de Incentivo ao 

Desenvolvimento Empresarial – PIDE será automaticamente cancelado se a empresa: 
I - incorrer em inadimplemento contratual; 
II - for inscrita em dívida ativa pela Fazenda Municipal; 
III - deixar de atender aos critérios de enquadramento no Programa; 
IV - for concebida por ilícito fiscal; 
V- no encerramento de suas atividades. 
 
Art. 7º A administração e fiscalização do Programa serão exercidas, respectivamente: 
I - pela Secretaria Municipal de Administração, como unidade de apoio técnico-

administrativo; 
II – pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico; 
III – Comissão de avaliação de investimentos realizados. 
 
Art. 8º O Poder Executivo Municipal nomeará Comissão de Análise, Avaliação e 

Fiscalização que, juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, apurará o 
cumprimento pelas empresas beneficiadas das exigências estabelecidas pela Lei Municipal 
1.347, de 10 de maio de 2011, e do presente Decreto. 

 
Art. 9º. A empresa beneficiada com o Programa terá prazo de 90 (noventa dias), a partir 

da data da liberação dos recursos, para efetuar a prestação de contas mediante apresentação de 
notas fiscais em conformidade com o Plano de Aplicação e parecer favorável da Comissão de 
Avaliação. 
 

Art. 10. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Desenvolvimento 
Econômico. 

 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, São João do Oeste, 15 de junho de 2011. 
 

SÉRGIO LUÍS THEISEN 
Prefeito Municipal 

 


