
 

 

 
 

MUNICÍPIO DE MORRINHOS 
Estado de Goiás 

 

CERTIDÃO 
 

Certifico e dou fé que esta Lei foi publicada no pla-
card do Município no dia 
 
_________/__________/_______________ 

 
JANE APARECIDA FERREIRA 

=Responsável pelo placard= 

 

LEI Nº 2.666, DE 20 DE AGOSTO DE 2010. 
 
                                      

 

Altera a Lei nº 2.176, de 17 de julho de 2005, que institui o Programa 

de Incentivo e Desenvolvimento Industrial de Morrinhos e estabelece 

normas gerais de incentivos fiscais e econômicos. 

 

 
  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS 

 

 

  Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

 Art. 1° O art. 4º da Lei nº 2.176, de 17 de julho de 2005, passa a viger com o seguinte 

inciso XI: 

 

“Art. 4
o
 (...): 

XI – pagamento de aluguéis, em prazo máximo a ser definido em regulamento” (NR) 

 

 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 Morrinhos, 20 de agosto de 2010; 165º de Fundação e 127º de Emancipação Política. 
 

 
CLEUMAR GOMES DE FREITAS 

=Prefeito= 
 
 

WELDER RIBEIRO DE SOUZA 
=Secretário de Administração= 

 
 

Celso Francisco Dona 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2.335, DE 12 DE AGOSTO DE 

2010 

 

  Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Morrinhos, 

 

 A presente proposta tem por escopo dar mais um benefício a empresas que vierem se 

instalar em Morrinhos e as que estão em vias de desenvolvimento, com pagamento de aluguéis. Veja-

mos os benefícios já existentes contemplados na Lei nº 2.176, de 17 de julho de 2005, verbis: 

 Art. 4º As  empresas e entidades que visem se instalar no município ou as já existentes 

que tiverem projetos de ampliação analisados e aprovados pelo Comitê de Industrialização 

poderão ser concedidos os seguintes benefícios: 

 

  I – isenção da taxa de licença para execução de obra; 

 

 II – isenção da taxa de licença para localização de estabelecimento; 

 

 III – isenção da taxa de coleta de lixo; 

 

 IV – isenção do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

 

 V – isenção do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis, incidente sobre a compra 

do imóvel pela empresa ou entidade, destinado a sua instalação; 

 

 VI – isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); 

 

 VII – apoio do Município, inclusive logístico, na aprovação dos projetos da empresa 

destinados à obtenção de fomentos junto ao programa PRODUZIR do Governo do Estado de 

Goiás, extensivo à participação do Município (25%) na arrecadação do Imposto de Circula-

ção de Mercadorias e Serviços – ICMS, na forma da lei; 

 

 VIII – apoio, no todo ou em parte, na infra-estrutura básica como: terraplanagem, rede 

elétrica, água ou poço artesiano, rede telefônica, pavimentação e outras benfeitorias que se 

tornarem necessárias; 
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 IX – locação de áreas básicas pelo Poder Executivo pelo prazo máximo de 15 (quinze) 

anos, podendo ser renovado, de acordo com a necessidade do projeto e com compromissos 

para construção e ou aquisição do imóvel  para sede própria; 

 

 X – doação de  área de terra para instalação de investimentos, de acordo com a necessi-

dade de cada projeto e com os critérios que serão utilizados pelo Comitê de Industrialização, 

priorizando o Distrito Industrial. 

 

  Parágrafo único. As isenções previstas nos incisos I e II serão concedidas sobre as á-

reas edificadas e efetivamente ocupadas no processo diretamente ligada a atividade produtiva. 

 

 

 A par dos benefícios fiscais já citados, surge mais um benefício de cunho civil. Mais 

emprego. Mais desenvolvimento. É o que a proposta traduz. 

 

  Em razão do exposto, considerando o artigo 62, III, da Lei nº 901, de 05 de abril de 

1990, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 2.335, de 12 de agosto 

de 2010, para apreciação pela Câmara Municipal de Morrinhos. 

 

 

CLEUMAR GOMES DE FREITAS 
=Prefeito= 

Celso Francisco Dona 

Welder Ribeiro de Souza 


