
 

Conceição do Coité – Bahia 
Poder Legislativo 
Coordenação Parlamentar 

 
LEI Nº 575 

DE 02 DE MAIO DE 2011 
 
 
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais 
ao Abatedouro & Frigorífico Coiteense Ltda. e 
dá outras providencias. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA: 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte  
 
 
LEI. 
 
 
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto 

nesta lei, isenções tributárias em caráter particular em favor da empresa privada 
ABATEDOURO & FRIGORÍFICO LTDA. que através de Protocolo de Intenções firmado 
com o Município se compromete a implantar e operar no Município de Conceição do 
Coité/BA Matadouro Frigorífico para o abate de animais, acondicionamento e 
comercialização de carnes, com regular destinação dos resíduos, desde que obedecida a 
condição do art. 179 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), para a prova do 
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos na presente lei e no 
respectivo Protocolo de Intenções. 

 
Artigo 2º - A isenção tributária referida no artigo anterior vigerá pelo prazo 20 

(vinte) anos, contados a partir da vigência da presente lei, compreendendo: 
 
I - Isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI; 
II - Isenção das Taxas de Licença para Execução da Obra; 
III - Isenção da Taxa de Localização e Funcionamento e sua renovação anual; 
IV - Isenção do Imposto sobre Serviços (ISS) incidentes sobre a Construção e 

Montagem do Empreendimento; 
V - Isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), 
VI - Isenção de ISS; 
VIII - Isenção para Taxas, Emolumentos, Tarifas, Taxa de Bombeiros, 

Contribuições de Melhorias, taxas de coletas de lixo e outros.  
 
§ 1º - Os incentivos serão veiculados em Decreto do Executivo, precedido de 

processo administrativo individual, podendo seus efeitos retroagirem a partir da data do 
respectivo requerimento.  

 



§ 2º - Os incentivos instituídos pela presente lei poderão ser concedidos 
independentemente do título de aquisição da propriedade, ou de ocupação do imóvel, 
inclusive a locação, a cessão de uso e o comodato, quando a empresa responsabilizar-se, 
mediante cláusula específica, pela obrigação tributária incidente sobre o imóvel.  

 
Artigo 3º - As empresas que sucederem as beneficiárias de incentivo fiscal, 

mediante incorporação, cisão ou fusão, e as que se transferirem para outro imóvel, no 
Município, gozarão dos mesmos benefícios pelo período remanescente.  

 
Artigo 4º - São requisitos mínimos para obtenção dos incentivos previstos nos art. 

2º desta Lei:  
 
I – não desenvolver atividade prejudicial ao meio ambiente;  
II – início das obras de construção no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, a 

contar da aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal, e início das atividades empresariais 
no decurso de 18 (dezoito) meses;  

III – quadro de pessoal inicial mínimo de 30 (trinta) empregados;  
IV – contratação de 90% (noventa por cento), no mínimo, da mão de obra no 

Município;  
 
Artigo 5º - Durante o período de construção e pelo prazo máximo de 20 (vinte) 

anos, ficará suspensa a exigibilidade dos tributos municipais, ocasião em que deverá ser 
comprovado o início das atividades, sob pena de não o fazendo, responder pelo pagamento 
dos respectivos tributos desde o início do seu vencimento, acrescido de atualização monetária, 
juros de mora e demais encargos previstos na legislação tributária em vigor, ressalvada a 
ocorrência de fatos supervenientes, que comprometam as obras de construção, os quais 
deverão ser devidamente comprovados, justificados e aceitos pela Administração.  

 
Parágrafo único – Na ocorrência dos fatos constantes no “caput”, devidamente 

justificados através de documentos comprobatórios, o prazo previsto para a entrada em 
atividade da empresa poderá sofrer prorrogação até o máximo de 12 (doze) meses.  

 
Artigo 6º - Os incentivos fiscais cessarão imediata e automaticamente, nas 

seguintes hipóteses:  
 
I – cessação definitiva da atividade econômica, ou suspensão do funcionamento 

da empresa por período superior a 3 (três) meses;  
II – se a integralidade das mercadorias produzidas não sair pelo Município de 

Conceição do Coité/BA, para efeito de recolhimento do ICMS, inclusive quando destinados à 
exportação;  

III – se a frota de veículos da empresa não estiver licenciada no Município de 
Conceição do Coité.  

Parágrafo único – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas neste artigo, os 
tributos correspondentes serão lançados de forma retroativa ao início da respectiva concessão 
do benefício fiscal, acrescidos de todos os encargos legais.  

 
Artigo 7º - Os incentivos poderão ser revogados nas seguintes hipóteses:  
 
I – não conclusão do projeto de construção e início das atividades dentro do prazo 

previsto;  



II – modificação não autorizada da destinação do projeto utilizado para o pleito 
dos incentivos;  

III – venda da empresa ou encerramento de suas atividades, antes do prazo de 10 
(dez) anos a partir da concessão do incentivo;  

IV – não contratação da quantidade de trabalhadores prevista no Protocolo de 
Intenções e na presente lei;  

V – infringência às normas físicas e do meio ambiente, estabelecidas pela União, 
Estado e/ou Município.  

 
Artigo 8º - Para auferir qualquer incentivo previsto nesta Lei, a empresa deverá 

formular requerimento, perante a Secretaria Municipal de Fazenda, no qual deverá constar o 
memorial descritivo, bem como o cronograma de implantação, tendo por parâmetro os 
seguintes itens:  

 
I – descrição detalhada da empresa e das atividades a serem desenvolvidas no 

Município;  
II – indicação dos incentivos pretendidos;  
III – localização do imóvel e sua respectiva inscrição cadastral municipal, bem 

como sua inscrição imobiliária, se houver;  
IV – prova de sua regularidade jurídica e fiscal;  
V – plano de obras e investimentos a serem realizados no imóvel;  
VI - geração de novos empregos, indicando a absorção de mão de obra local, 

observado o percentual mínimo exigido por esta lei;  
VII - contratação de serviços e produtos desenvolvidos no Município;  
IX – obediência às normas estabelecidas com relação às posturas municipais, 

estaduais e federais, principalmente relativas à poluição, ao meio ambiente e ao trabalho do 
menor. 

 
Artigo 9º – O requerimento de que trata o artigo anterior será instruído com os 

seguintes documentos:  
 
I – Protocolo de Intenções;  
II – cópia autenticada dos atos constitutivos da empresa e posteriores alterações, 

devidamente registrados nos órgãos competentes;  
III – cópia autenticada dos documentos pessoais dos sócios ou administradores;  
IV – certidões dos Distribuidores de Protestos e dos Distribuidores Cíveis, 

Criminais, Fiscais e Trabalhistas, em nome da pessoa jurídica;  
V – certidão negativa de pedido de falência, de recuperação judicial ou 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida nos últimos 60 
(sessenta) dias, referentes aos últimos 5 (cinco) anos;  

VI – certificado de regularidade junto ao INSS, FGTS e PIS-PASEP;  
VII – cópias autenticadas de balanços e balancetes e/ou demonstrativos contábeis 

do último exercício financeiro;  
VIII – certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais;  
IX – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  
 
Parágrafo único – Caso a empresa esteja constituída a menos de 01 (um) ano, 

deverá apresentar balancetes mensais, desde a data de abertura da empresa.  
 



Artigo 10 – O fisco municipal poderá requisitar, a qualquer tempo e a seu critério, 
respeitadas as disposições legais, documentos que julgar pertinentes às empresas 
beneficiárias. 

 
Artigo 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 
Conceição do Coité, 02 de maio de 2011. 

 
 

RENATO SOUZA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 


