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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre empresas beneficiadas pelo 

PROINDE. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que a Lei Complementar nº 184/2008 dispõe 

sobre a consolidação das normas relativas aos incentivos fiscais, com a criação do Programa 

Ostensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do Município de Taubaté – 

PROINDE – e dá outras providências; 

 

Considerando que de acordo com o:  

Art. 1º Ficam consolidadas as normas relativas aos incentivos 

fiscais e autorizado o Prefeito Municipal a implantar o Programa 

Ostensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do 

Município de Taubaté – PROINDE, para estimular a implantação 

e expansão de atividades industriais, comerciais, de prestação de 

serviços, de pesquisa científica e tecnológica, e de suporte e 

promoção ao desenvolvimento do turismo e do agronegócio no 

município de Taubaté;  

       

Considerando que a redação dada pela Lei Complementar nº 

350/2014 diz que: 

a) doação de terreno para a implantação de empresas nos 

loteamentos industriais, comerciais ou de serviços, assim como a 

execução de benfeitorias necessárias, devidamente avaliadas e 

concedidas de acordo com as disponibilidades da Prefeitura, em 

áreas de propriedade ou posse do patrimônio público municipal 
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desde que externas às áreas doadas ou cedidas pela 

municipalidade;  

b) isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, por 

um período de até 15 anos;  

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Qual a quantidade de terrenos doados para a 

implantação de empresas nos loteamentos industriais, comerciais ou de serviços? Solicita-

se relatório completo com detalhamento de área e prazos. 

II- Quais beneficiadas ainda estão no período de 15 anos 

de isenção de impostos? 

III- Quais beneficiadas já passaram do prazo de 15 anos e 

conquistaram novamente o beneficio? 

 

   

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 04 de Junho de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


