
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

DECRETO Nº 2.515, DE 14 DE JULHO DE 2016. 

 

“Regulamenta o Programa de Desenvolvimento Econômico Municipal – PDE, 

criado pela Lei nº 3.532 de 13 de março de 2012.” 

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

 

DECRETA: 

Capítulo I – Órgão Executor e Beneficiários 

Artigo 1º. O Programa de Desenvolvimento Econômico Municipal – PDE, criado 

através da Lei Municipal nº 3.532, de 13 de março de 2012, terá como órgão executor e 

administrador a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

(SEMDES). 

 § 1º. A SEMDES executará o programa de forma integrada com os demais órgãos 

da Administração Municipal buscando cumprir os princípios e objetivos estabelecidos na 

Lei nº 3.532/2012.  

 § 2º. A SEMDES fica autorizada a buscar assessoria, parcerias, convênios e 

cooperação técnica, observando a Lei Orgânica do Município, com a finalidade de 

viabilizar e contribuir para o desenvolvimento econômico de Dourados. 

Artigo 2º. Observado o que dispõe o artigo 2º da Lei nº 3.532/2012, são 

considerados beneficiários prioritários do PDE, os sistemas de condomínios, associações, 

incubadoras, núcleos industriais afins e cooperativas de empreendimentos industriais. 

 § 1º. Poderão ser contemplados com benefícios do PDE, a critério do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento de Dourados, projetos de grande porte para implantação, 

ampliação, modernização, relocalização e reativação de empreendimentos que tenham 

por objetivos fins industriais, agroindustriais, de prestação de serviços e de comércio, e 

que garantam o aumento da demanda de mão de obra e da arrecadação pública. 

 § 2º. Para efeitos deste decreto as empresas serão consideradas de acordo com o 

seguinte critério:   

CLASSIFICAÇÃO 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 

MICRO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - 

MEI 
ATÉ 01 EMPREGO 

MICRO EMPRESA - ME ATÉ 10 EMPREGOS 

PEQUENA EMPRESA - EPP DE 11 A 60 EMPREGOS 
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MÉDIA EMPRESA DE 61 A 100 EMPREGOS 

GRANDE EMPRESA ACIMA DE 100 EMPREGOS 

 

Capítulo II – Incentivos 

Seção I – Doação de imóvel 

Artigo 3º.  A doação de imóvel público destinado à construção de prédio para 

instalação e funcionamento de empreendimento novo, ampliar instalações já existentes 

ou para relocalização, somente poderá ser concedida às empresas cujos projetos 

obtenham 16 (dezesseis) pontos, pelo menos, na somatória da pontuação do Anexo I 

deste Decreto. 

§ 1º. A doação de imóvel será efetivada mediante aprovação legislativa, precedida de 

parecer favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento - CMD, nos termos do art. 

4º e inciso IX do art. 21 da Lei nº 3.532/12.  

§ 2º. A empresa donatária deverá observar os seguintes prazos e condições:  

I - 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação da Lei de Doação, no Diário 

Oficial do Município, para providenciar a escritura pública de doação e devida averbação 

à margem da Matrícula do imóvel recebido em doação. 

II - 06 (seis) meses para iniciar as obras de construção, do prédio industrial ou 

comercial, contados a partir da publicação da lei de doação; 

III – até 03 (três) meses para concluir a obra, a partir do término do prazo previsto 

no cronograma físico-financeiro aprovado pelo município; 

IV - 90 (noventa) dias para iniciar as atividades, produtivas, contados da conclusão 

da obra. 

V - manter permanentemente a destinação do imóvel no desenvolvimento da 

atividade prevista quando da concessão do incentivo, salvo na hipótese de alteração 

previamente autorizada pelo Poder Público Municipal; 

VI – não dispor do bem adquirido para fins de arrendamento mercantil, cessão de 

direito, doação, dação em pagamento, permuta ou venda que importe alienação do bem 

a terceiros pelo prazo de 10 (dez) anos; 

§ 3º. Os prazos previstos nos incisos II e III do parágrafo anterior poderão ser 

prorrogados, por igual período, uma única vez, na hipótese de ocorrência de fatos 

supervenientes que comprometam as obras de construção ou de ampliação, mediante 

requerimento instruído com as respectivas provas. 

§ 4º. A lei de doação de incentivo de imóvel poderá nos termos do art. 29 da Lei nº 

3.532/12 autorizar constituição de garantia hipotecária, em caso de empréstimos 

contraídos pelo donatário, exclusivamente perante bancos oficiais, entre eles Banco do 

Brasil SA - BB, Caixa Econômica Federal – CEF e Banco Nacional de Desenvolvimento 
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Econômico e Social - BNDES, desde que o recurso captado seja obrigatoriamente 

empregado em benefício do empreendimento, observados os critérios deste decreto e, 

ainda, as seguintes condições: 

I – A empresa deverá gerar no mínimo 10 novas vagas, no prazo de 12 meses do 

início da atividade, no imóvel doado; 

II – O valor de investimento não poderá ser inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais); 

III – Estar em atividade pelo menos a 02 (dois) anos, com resultados positivos e 

crescimento significativo, comprovados através dos balanços dos últimos 02 exercícios; 

IV – Deverá ser instituída sobre o imóvel, hipoteca em 2º grau em favor do 

Município; 

V – Os sócios deverão oferecer garantias fidejussórias, ou bens particulares como 

garantias, solidárias e complementares; 

VI – Na escritura deverá constar cláusula específica de que a hipoteca somente 

poderá ser feita como garantia de recursos que, obrigatoriamente, serão aplicados em 

construção ou benfeitorias, no imóvel objeto de doação. 

§ 5º. Ocorrendo perda do imóvel em razão da execução da garantia hipotecária, em 

prazo inferior a 10 anos, contados da data da publicação da lei de doação, o valor do 

imóvel doado será convertido em indenização a preço de mercado, em favor do 

Município.  

§ 6º. A indenização prevista no parágrafo anterior recairá, preferencialmente, sobre 

as garantias previstas no inciso V deste artigo. 

Artigo 4º.  O imóvel doado pelo Município terá como valor de referência aquele 

resultante da avaliação mercadológica realizada pela Comissão de Avaliação do 

Município, em parecer técnico. 

Artigo 5º.  A lei autorizativa da doação e a respectiva escritura pública conterão, 

obrigatoriamente, cláusula de reversão, aplicável no caso de descumprimento, pelo 

donatário, de qualquer das condições estabelecidas na Lei nº 3.532/12 e neste decreto.  

Seção II – Permissão de uso de pavilhões industriais de propriedade do 

Município 

Artigo 6º  O Município de Dourados, dentro de suas disponibilidades 

financeiras e atendidas as prioridades da administração, poderá disponibilizar 

pavilhões industriais mediante permissão de uso, para a instalação de novas 

indústrias de micro e de pequeno porte, de micro empreendedor individual, e aquelas 

integrantes de sistemas de condomínios, associações, incubadoras e cooperativas, pelo 

prazo de até 03 (três) anos, prorrogáveis por igual período.  

Artigo 7º.  Uma comissão especialmente designada pelo Prefeito será 

responsável pelo processo público de seleção de interessados na permissão de uso de 

pavilhão industrial. 
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Artigo 8º.  O processo seletivo iniciar-se-á com a divulgação de edital, no qual 

serão estabelecidos critérios e condições para a apresentação e seleção das propostas 

dos interessados. 

§ 1º. As propostas apresentadas, mediante Carta Consulta, serão classificadas 

pela ordem decrescente da pontuação obtida na análise e selecionadas dentro do 

limite de vagas existentes. 

§ 2º. Os resultados do processo de seleção serão publicados no Diário Oficial do 

Município. 

§ 3º. Caso o pavilhão possua diversos espaços (salas/box) estes poderão ser 

destinados a empresas distintas, após análise e parecer do CMD.  

§ 4º. Deferida a permissão, o contrato administrativo será formalizado atendendo 

às seguintes cláusulas e condições: 

I - remuneração mensal ou isenção de cobrança, quando for o caso, pelo uso do 

imóvel público; 

II – expressa vinculação da permissão à finalidade de exploração de atividade 

industrial, consoante seu objeto social e interesse manifestado na Carta Consulta, 

ressalvadas hipóteses de alteração, previamente autorizadas pelo Poder Executivo 

Municipal; 

III – prazo máximo de 03 (três) meses para início das atividades produtivas, a 

contar da data de assinatura do contrato de permissão de uso. 

§ 5º. O prazo de que trata o inciso III do parágrafo antecedente poderá ser 

prorrogado pelo Prefeito Municipal na hipótese de força maior ou outro motivo 

relevante e plenamente comprovado e justificado. 

Artigo 9º.  Desde a assinatura do contrato o permissionário fruirá do imóvel 

para os fins estabelecidos atendendo as seguintes obrigações: 

I - Não ceder, transferir ou emprestar a terceiros, a área do objeto da permissão; 

III – Reparar quaisquer danos ocorridos na área permissionada; 

III – Comunicar com 30 (trinta) dias de antecedência a desistência e desocupação 

da área, quando de seu interesse, através de ofício direcionado à SEMDES, ou antes 

do encerramento do prazo de permissão, devendo entregar a instalação nas mesmas 

condições em que recebeu, inclusive as chaves, arcando com as reformas e reparos, 

quando necessárias. 

Artigo 10.  A permissão de uso de pavilhão industrial não impede a empresa de 

ser beneficiária dos demais incentivos previstos na Lei nº 3.532/12, após a resolução 

do contrato administrativo. 

Artigo 11.  Empresa já detentora ou anteriormente beneficiada com permissão 

de uso de pavilhão industrial não poderá ser beneficiada com nova permissão. 
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Artigo 12.   O contrato administrativo de permissão de uso conterá cláusula 

resolutória, para a hipótese de descumprimento das condições previstas na Lei nº 

3.532/2012 e neste decreto, no que couber. 

 § 1º. Em caso de permissão de uso mediante remuneração, o inadimplemento 

pelo período de 03 (três) meses consecutivos ou alternados, acarretará a resolução do 

contrato.  

§ 2º. Além das causas previstas na Lei nº 3.532/2012 e neste decreto, resolver-

se-á a permissão de uso na hipótese de extinção da empresa ou sociedade ou cessação 

definitiva das atividades instaladas.  

§ 3º. No caso de resolução do contrato perderá o permissionário as benfeitorias de 

qualquer natureza que tenha realizado no imóvel. 

Artigo 13.  O contrato de permissão de uso poderá ser mantido em caso de 

sucessão empresarial, pelo prazo restante, sem direito a prorrogação ou nova 

permissão, desde que mantida a mesma destinação industrial do imóvel com os 

encargos incidentes.  

Seção III – Redução ou Isenção Tributária 

Subseção I - Isenção ou Redução de ISSQN decorrentes de obras de 

construção ou ampliação de edificação para indústrias 

Artigo 14. Os incentivos de redução ou isenção do ISSQN decorrentes de obras 

de construção, ampliação ou relocalização de edificação para indústrias, serão 

concedidos nas seguintes condições: 

a) de até 100% para o caso de contratação de empresa local prestadora de 

serviço; 

b) de até 50% para o caso de contratação de empresa prestadora de serviço de 

outro município, quando não houver disponível no município de Dourados; 

§ 1º. Para o incentivo de ISSQN sobre a obra de ampliação da indústria, a área a 

construir deverá ser de pelo menos 20% (vinte por cento) da área existente; 

§ 2º. Para concessão do incentivo no caso de relocalização, a área a construir deverá 

ser no mínimo, 20% (vinte por cento) maior que a área atual. 

§ 3º. O incentivo de redução ou isenção do ISSQN de que trata esta subseção não 

poderão ser concedidos às indústrias que aderirem ao Simples Nacional, conforme art. 

23 da Lei Complementar nº164 de 26 de abril de 2010. 

§ 4º. O incentivo de redução ou isenção do ISSQN não desobriga a empresa do 

cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária. 

Artigo 15.  O pedido do incentivo de redução ou isenção do ISSQN decorrentes de 

obras deverá ser protocolizado mediante Carta Consulta instruída com os documentos 

descritos no art. 25 deste decreto. 
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§ 1º. O incentivo será concedido conforme a metragem informada pelo requerente 

na Carta Consulta e terá validade pelo prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da 

publicação do ato concessivo no Diário Oficial do Município. 

§ 2º. Aprovada a Carta Consulta após análise e parecer do CMD, será expedido 

decreto pelo chefe do Poder Executo concedendo o incentivo. 

§ 3º. O projeto de construção para análise, aprovação e emissão do Alvará de 

construção deverá ser protocolado na Secretaria competente até 03 (três) meses, 

contados da publicação do decreto indicado no artigo anterior. 

§ 4º. A empresa beneficiária deverá anexar ao projeto de construção os seguintes 

documentos:  

a) cópia do cronograma físico-financeiro da obra;  

b) cópia do decreto concessivo do incentivo;  

c) cópia da Ata com o parecer do CMD. 

§ 5º. Cópia do Alvará de Construção deverá ser entregue à SEMDES para ser 

anexado ao processo de incentivo, demonstrando cumprimento das etapas. 

§ 6º. Quando da emissão do Habite-se, cópia deste também deverá ser 

encaminhado para ser anexado ao processo na SEMDES. 

Subseção IV - Isenção do IPTU 

Artigo 16. A isenção de IPTU será concedida nas seguintes condições: 

I – Na hipótese de instalação de indústria nova para o imóvel onde será instalado 

poderá ser concedida isenção do IPTU pelo prazo de até 07 (sete) exercícios fiscais, 

conforme o caso: 

a) Matrícula do imóvel em nome da empresa (PJ), até 07 (sete) exercícios 

fiscais; 

b) Matrícula do imóvel em nome de um dos sócios, até 03 (três) exercícios 

fiscais; 

c) Matrícula em nome de terceiros, somente 01 (um) exercício fiscal.  

II – Na hipótese de ampliação de empreendimento industrial com expansão de suas 

atividades e aumento igual ou superior a 20% (vinte por cento) da área existente 

atualmente, até:  

a) 02 exercícios fiscais para aumento mínimo de 20% de empregos;  

b) 03 exercícios fiscais para aumento mínimo de 40% de empregos; 

c) 04 exercícios fiscais para aumento mínimo de 60% de empregos; 

d) 06 exercícios fiscais para aumento mínimo de 80% de empregos. 

Parágrafo único: para a concessão do incentivo previsto neste artigo serão 

observados os indicadores de benefícios estabelecidos no Anexo I (tabela 6). 
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Artigo 17.  A isenção do IPTU é anual, concedida em caráter individual, sobre o 

imóvel onde funcionar a indústria, para os exercícios seguintes ao ano de concessão do 

incentivo. 

§ 1º. O beneficiário anualmente protocolará requerimento de Isenção Tributária no 

setor de IPTU até o último dia útil do ano anterior ao benefício, acompanhado dos os 

seguintes documentos:  

a) Cópia do Diário Oficial com a publicação do decreto de isenção;  

b) Cópia da Ata do CMD com o parecer;  

c) Cópia da Matrícula do imóvel; 

d) Documento contendo a inscrição imobiliária ou cópia do Carnê de IPTU.  

§ 2º. Cópia da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais comprovando o número 

de funcionários deverá ser encaminhada anualmente, até o dia 31 de março, à SEMDES 

para ser anexada ao processo. 

Subseção V - isenção de taxas e/ou emolumentos inerentes ao projeto de 

construção, alvará de construção e habite-se 

Artigo 18. A isenção de taxas e/ou emolumentos inerentes ao projeto de 

construção, Alvará de Construção e Habite-se, prevista no inciso VII do art. 3º da Lei 

3.532/12 será exclusiva para micro e pequenas empresas e integrantes dos sistemas de 

condomínios, associações, incubadoras e cooperativas. 

 § 1º. O incentivo deverá ser solicitado mediante Carta Consulta, conforme artigo 

22 da Lei nº 3.532/12 e será concedido após análise e parecer do CMD, e decreto pelo 

Prefeito. 

§ 2º. A Empresa beneficiária deverá anexar cópias do Decreto de concessão do 

incentivo e da Ata do CMD aos requerimentos de análise e aprovação de projeto de 

construção, de solicitação de alvará de construção e de habite-se. 

Capítulo III – Revogação dos incentivos 

Artigo 19. Os incentivos concedidos através do Programa de Desenvolvimento 

Econômico, previsto na Lei nº 3.532/12, poderão ser revogados se verificada a 

ocorrência, isolada ou cumulativa, das seguintes hipóteses: 

I – descumprir os requisitos constantes em cada incentivo previsto na lei; 

II – não contratação da quantidade de funcionários informada na Carta Consulta ou 

no quadro demonstrativo exigido pelo inciso VII do artigo 22 da lei;  

III – modificação não justificada, no todo ou em parte, sem a devida autorização da 

Administração Municipal, da destinação do projeto utilizado para obter os benefícios; 

IV – interrupção das atividades por mais de 90 (noventa) dias, em um período de 

um ano; 

V – redução do número de empregados em mais de 40% (quarenta por cento), sem 

motivo justificado; 
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VI – venda ou transferência, no todo ou em parte, sem motivo justificado, de 

equipamentos com prejuízo à produção; 

VII – infringência às normas fiscais, trabalhistas e do meio ambiente, estabelecidas 

pela União, Estado ou Município; 

VIII – venda da empresa, ou encerramento de suas atividades, antes do prazo de 10 

(dez) anos, contado a partir da concessão do incentivo previsto na Lei; 

IX – não disponibilização de 5% (cinco por cento) das vagas para jovens 

profissionais na faixa etária de 18 a 24 anos, conforme determina a Lei Municipal nº 

3.510 de 22 de dezembro de 2011, e do percentual de vagas para pessoas reabilitadas ou 

portadoras de deficiências, de acordo com o número de empregados, na forma da Lei 

Federal nº 8.213 de 24 de julho de 1991; 

X – não apresentar documentação solicitada, quando da fiscalização; 

XI – adesão ao sistema de tributação do Simples Nacional após ter recebido a 

concessão do benefício. 

§ 1º. No caso de doação de imóvel, o bem doado e suas eventuais benfeitorias serão 

revertidos ao patrimônio do Município, independentemente de qualquer notificação e/ou 

quaisquer indenizações. 

§ 2º. A critério do Município, a reversão da propriedade do imóvel ao patrimônio 

público poderá ser convertida em indenização, mediante pagamento em pecúnia ao 

preço de mercado. 

Artigo 20.  No caso de revogação dos incentivos previstos nos incisos IV, V e VII 

do artigo 3º da Lei nº 3.532/2012, o beneficiário fica obrigado a ressarcir o valor 

correspondente aos incentivos recebidos, devidamente atualizados conforme disposições 

aplicáveis aos créditos tributários do Município. 

Capítulo IV – Carta Consulta 

Artigo 21. Para pleitear os incentivos do PDE, a empresa interessada deverá 

protocolar Carta Consulta no setor de protocolo geral da Prefeitura Municipal de 

Dourados, direcionada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável, conforme anexos II, III, IV, V e VI deste Decreto, contendo todas as 

informações solicitadas. 

 Parágrafo único - A Carta Consulta será apreciada e deliberada pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento – SEMID, quanto ao aspecto de 

enquadramento na Lei do Uso do Solo; pelo Instituto Municipal do Meio Ambiente - 

IMAM, quanto ao Impacto Ambiental, quando for o caso; pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável - SEMDES e Conselho Municipal de 

Desenvolvimento - CMD, para análise quanto à viabilidade econômica. 

Artigo 22. Juntamente com a Carta Consulta, a empresa interessada deverá 

apresentar: 
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I - Cópia do ato ou contrato de constituição da empresa e alterações posteriores, 

devidamente registrados na Junta Comercial do Estado; 

II – Cópia dos documentos pessoais dos sócios e procuradores; 

III – Relação de bens da empresa e/ou dos sócios, demonstrando a capacidade 

financeira; 

IV - Prova dos registros ou inscrições no cadastro fiscal do Ministério da Fazenda, 

Secretaria da Fazenda Estadual e do Município; 

V - prova de regularidade, quanto a: 

a) tributos e contribuições federais; 

b) tributos estaduais; 

c) tributos do Município de Dourados; 

d) contribuições previdenciárias; 

e) FGTS. 

VI – Plano de negócios ou similar que pretende realizar, compreendendo: 

a) fonte dos recursos, inclusive para construção do prédio e instalações, 

previsão do início da atividade; 

b) produção e/ou serviço estimado, projeção do faturamento mínimo, 

estimativa de ICMS e ISSQN a ser gerado, fluxo de caixa, volume para ponto de 

equilíbrio e tempo; 

VII – Quadro demonstrativo do número de empregos diretos e para residentes no 

Município a serem oferecidos (cronograma de contratação), observado o mínimo de 10 

(dez) novas vagas, atendidas as exigências do artigo 24 da Lei nº 3.532/2012 do PDE; 

exceção feita aos beneficiários de permissão de uso de pavilhões industriais; 

VIII – RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do último exercício, no caso de 

ampliação ou relocalização; 

IX - Certidão negativa de concordata e falência, da comarca da sede da empresa; 

X – Certidão Negativa de Protesto de títulos da Comarca a que pertence o Município 

em que a empresa interessada tiver a sua sede, e dos sócios da Comarca onde residirem; 

XI – Certidão Negativa Trabalhista; 

XII - Projeto de preservação do meio ambiente e compromisso formal de 

recuperação dos danos que vierem a ser causados pela empresa, quando for o caso; 

XIII – Último balanço e demonstrativo de lucros e perdas;  

XIV - Manifestação, por escrito, do conhecimento da Lei nº 3.532/2012 do PDE e da 

Lei nº 3.510/2011 de contratação de jovens, aceitando-as, em todos os seus termos e 

efeitos; (Anexos IV e V) 
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XV – Em caso de construção, croqui do projeto contendo as medidas das áreas de 

construção em folha A4; 

XVI – Matrícula do Imóvel onde será instalada a empresa; 

XVII - Memorial descritivo da obra contendo os seguintes elementos: 

a) valor de investimento inicialmente previsto na obra de construção; 

b) área necessária para sua instalação; 

c) absorção de mão de obra local na construção; 

d) aquisição de material de construção no Município; 

e) cronograma físico-financeiro (modelo – Anexo VIII); 

f) prazo para conclusão; 

XVIII – demonstrativo de compensação do valor dos investimentos a serem 

implementados no município em relação ao valor dos incentivos solicitados. 

§ 1º. Ficam dispensadas as exigências previstas nos incisos XV e XVII desde artigo, 

os projetos que não necessitam de construção ou ampliação de prédio. 

§ 2º. As empresas constituídas a menos de um ano ficam dispensadas da 

apresentação da RAIS, bem como do balanço anual. 

§ 3º. O mínimo de 10 (dez) novas vagas de emprego, previsto no inciso VII deste 

artigo, também deverá ser observado para os projetos de ampliação, modernização ou 

relocalização do empreendimento. Somente é dispensada a exigência do número mínimo 

de empregos, no caso de Permissão de uso de Pavilhões, quando se tratar de Micro 

Empreendedor Individual - MEI. 

§ 4º. Após a publicação do ato concessivo do incentivo, ou início das atividades 

quando for o caso, a empresa deverá providenciar o cadastro das vagas na Agência 

Pública de Empregos (CIAT), encaminhando uma cópia para a SEMDES. 

Artigo 23.  A empresa com 100 (cem) ou mais empregados fica obrigada a 

preencher de 2% a 5% de suas vagas com pessoas reabilitadas ou portadoras de 

deficiência habilitadas, conforme determina o artigo 93 da Lei Federal nº 8.213/91, na 

seguinte proporção: 

I – 2% até 200 empregados; 

II – 3% de 201 a 500 empregados; 

III - 4% de 501 a 1.000; 

IV – 5% de 1.001 em diante.  

Artigo 24. Formalizado o processo com toda a documentação prevista no artigo 

anterior, a SEMDES o encaminhará ao Conselho Municipal de Desenvolvimento para 

análise quanto à viabilidade econômica e proposição dos incentivos que poderão ser 

concedidos. 

Capítulo V – Critérios de pontuação 
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Artigo 25. O Conselho Municipal de Desenvolvimento ao analisar e emitir 

parecer, nos termos do inciso IX do art. 21 da Lei nº 3.532/2012, sugerindo a concessão 

de incentivos, observará o critério de pontuação constante no Anexo I deste Decreto.  

§ 1º. No item Capacidade de Geração de Empregos (GE), a pontuação será 

determinada pelo número de funcionários, respeitando o limite mínimo exigido; 

§ 2º. Nos itens Investimento Fixo (IF) e Faturamento Bruto (FB), utilizam-se as 

tabelas correspondente para determinar a pontuação, bem como se haverá 

financiamento; 

§ 3º. Nos itens Programa de Qualidade e Produtividade e Preservação Ambiental 

(QPA), a pontuação é determinada através de comprovação de certificações do SGQ 

(Sistema de Gestão de Qualidade) e SGA (Sistema de Gestão Ambiental), conforme 

normas ABNT NBR ISO 9001 e ISO 14001;  

§ 4º. A pontuação final determinará o limite máximo de incentivos que poderão ser 

concedidos às empresas solicitantes, conforme tabela 6 do Anexo I. 

Capítulo VI - Disposições Gerais 

Artigo 26.  O interessado na concessão de benefícios previstos na lei do PDE 

deverá demonstrar que os investimentos a serem implementados no Município, a 

geração de empregos e os impostos (ICMS e ISSQN) gerados, compensarão as isenções 

tributárias propugnadas, atendidas as exigências contidas no artigo 14 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Artigo 27. A empresa beneficiada deverá afixar placa constando que recebeu 

incentivos do Município através do Programa de Desenvolvimento Econômico do 

Município – PDE, atendendo o seguinte:  

a) Placa confeccionada em chapa metálica com medidas 1,20 m de altura por 

2,00 m de largura; 

b) Com a cor Azul e Amarela do Município, conforme modelo do anexo VII. 

c) Indicação do Programa, Lei nº 3.532/12, nome da empresa, incentivos 

recebidos, valores de investimento e a quantidade de empregos que serão gerados.  

Artigo 28. A Administração Tributária, através de seus fiscais, verificará o 

cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 3.532/2012 e na legislação 

tributária, concernentes a ocorrência do fato gerador do tributo, às obrigações 

tributárias dele decorrentes e aos respectivos créditos tributários abrangidos pela 

redução de alíquota ou isenção. 

Parágrafo único: a legislação tributária, relativamente à administração e controle 

dos registros dos tributos alcançados por redução de alíquota ou isenção, disciplinará os 

procedimentos que forem necessários para a comprovação das condições e requisitos 

exigidos no Código Tributário Municipal, na Lei nº 3.532/2012 – PDE e neste Decreto. 

Artigo 29.  O empreendedor que aderir ao Regime Especial Unificado de 

Recolhimento de Imposto devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
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instituído pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 – Simples 

Nacional, não poderá gozar de nenhuma isenção, redução de base de cálculo, desconto, 

ou qualquer outro tipo de benefício fiscal em relação ao ISSQN, conforme artigo 23 da 

Lei Complementar Municipal nº 164/2010. 

Artigo 30.  Os comprovantes dos investimentos deverão ser arquivados pela 

empresa para os exames necessários pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ. 

Parágrafo único: a Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ encaminhará 

semestralmente relatório das isenções de ISSQN efetivadas e concedidas pelo PDE, à 

SEMDES para controle. 

Artigo 31.  O beneficiário de incentivos previstos na Lei 3.532/12 e 

regulamentados por este decreto fica obrigado a: 

 

I – admitir, prioritariamente, através da Agência Pública de Empregos, 

trabalhadores residentes no município;  

II – adotar medidas necessárias a fim de evitar qualquer espécie de dano ambiental.   

Artigo 32.  Os beneficiários de incentivos fiscais previstos neste decreto deverão 

dar inícios às suas atividades produtivas no prazo máximo de 90 dias a contar da data 

da publicação do ato concessivo do benefício, ou da conclusão da obra, quando for o 

caso. 

Artigo 33.  A SEMDES e o CMD são os órgãos responsáveis pela fiscalização dos 

atos decorrentes deste Decreto e da Lei nº 3.532/2012. 

Artigo. 34.  A Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ encaminhará 

semestralmente relatório das isenções de IPTU efetivadas e concedidas pelo PDE, à 

SEMDES para controle. 

Artigo 35. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Dourados (MS), 14 de julho de 2016. 

 

Murilo Zauith 

Prefeito 

 

Viviane Carvalho Eich 

Procuradora Geral Adjunta do Município 
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