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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

Programa de Desenvolvimento de Catalão

          Com o objetivo de promover o desenvolvimento 
econômico com foco na atração de novos investimentos que 
propiciem o aumento na geração de postos de trabalho e 
incremento na arrecadação de impostos, o município de 
Catalão criou em 2017, a lei municipal n° 3.499.

Secretária de Indústria, 
Comércio e Tursimo



          Com essa lei, a Prefeitura por meio 
da Secretaria de Indústria, Comércio e 
Turismo, disponibiliza incentivos à 
implantação de novas indústrias e 
empresas. Dentre as vantagens está a 
concessão de terrenos e outros itens 
de infraestrutura, bem como 
benefíciosbenefícios fiscais que poderão ser 
negociados mediante apresentação 
de projetos e planos específicos de 
cada empreendimento.

          A lei menciona uma série de 
requisitos que devem ser 
apresentados em um PROTOCOLO 
DE INTENÇÕES por parte da empresa 
interessada, os quais estão 
enumerados a seguir:

I – Número de novos empregos diretos e indiretos a serem 
gerados;

II – Previsão de recolhimento de tributos e valor agregado de 
impostos;

III – Utilização de mão de obra local;

IV – Indústria pioneira ou complementar;

V – Utilização de matéria prima, preferencialmente local;

VII – Capacidade financeira da empresa para fazer frente aos VII – Capacidade financeira da empresa para fazer frente aos 
investimentos propostos;

VIII – Projetos ambientalmente sustentáveis;

Tais benefícios só serão concedidos 
às pessoas jurídicas legalmente 
constituídas.



          As empresas interessadas nos benefícios oferecidos 
pelo programa deverão apresentar suas solicitações à 
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, anexando à 
carta de intenção, as seguintes informações:

a) Requerimento em formulário apropriado (fornecido pela 
secretaria)
b)b) Prova de viabilidade econômica e financeira do 
empreendimento;
c) Cronograma físico e financeiro de implantação da empresa;
d) Projeção de empregos diretos e indiretos a serem gerados, com 
estimativa de folha de pagamento (a curto, médio e longo prazos);
e) Previsão de arrecadação de tributos (em especial ICMS, ISS e 
outras contribuições municipais);
f)f) Informações complementares exigidas pela Comissão Especial - 
quando da análise do processo.



DA COMISSÃO ESPECIAL.

      Os processos de concessão de incentivos e benefícios previstos 
pelo PRODECAT, serão analisados, caso a caso, quanto à sua 
viabilidade por uma Comissão Especial, nomeada por Decreto do 
Executivo com a seguinte composição:

I – Três (03) representantes do Poder Executivo:
- Secretário de Ind. Com. e Turismo;- Secretário de Ind. Com. e Turismo;
- Secretário de Finanças;
- Secretário de Trabalho e Renda.

II – Um (01) representante do Poder Legislativo;

III – Um (01) representante da Assoc. Comercial Ind. e de Serviços de Catalão.



a) Cópias autenticadas dos atos constituídos da 
empresa e posteriores alterações com o devido 
registro na Junta Comercial do Estado;

b)  Documentos pessoais dos sócios; 

c) Certidão negativa de protestos e distribuição 
judicial da empresa, dos sócios e diretores (dos 
últimos 05 anos);

d)d) Comprovação de idoneidade financeira da 
empresa, dos sócios e diretores - fornecidos por 
instituições bancárias;

e) Licenças ambientais - fornecidas pelo órgão 
competente;

     Após a análise do processo pela 
Comissão Especial, a mesma enviará 
relatório ao Prefeito Municipal que 
definirá quais benefícios serão 
concedidos. Nos casos em que for 
exigido, encaminhará para a Câmara de 
Vereadores o pedido de autorização, que 
deverá ser aprovado pelo legislativo.deverá ser aprovado pelo legislativo.

    Após autorização da Câmara de 
Vereadores, a empresa terá um prazo de 
30 dias para apresentar à secretaria de 
Indústria e Comércio, os seguintes 
documentos:



IV – a empresa beneficiária violar 
fraudulentamente as obrigações tributárias;

V – a empresa beneficiária mudar a 
destinação do terreno implantando 
indústria ou empresa diversa daquela para 
a qual foi autorizada, sem a devida 
anuência do Município.

                    Caso ocorra algum dos fatos elencados 
acima e a empresa beneficiária tiver justo 
motivo, poderá o Executivo Municipal 
promover a readequação de prazos e 
obrigações, de forma a preservar a empresa 
e os objetivos desta lei.

          O terreno objeto de concessão de 
uso, promessa de doação ou escritura 
de doação, reverterá automaticamente 
ao Município, sem direito a indenização 
pelas benfeitorias, melhorias ou 
qualquer outro tipo de indenização, 
independentemente de qualquer ação 
ou notificação extrajudicial, quando:ou notificação extrajudicial, quando:

I – a construção não for iniciada no prazo de 06 
meses ou concluída em 24 meses;

II – a empresa ou indústria beneficiária 
permanecer por mais de 06 meses desativada 
ou com suas atividades paralisadas;

III – a empresa beneficiária diminuir em mais de 
1/3 (um terço) pelo prazo de 02 meses ou mais 
o número de empregos diretos que prometeu 
gerar;



DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.

                    As áreas de terrenos adquiridas nos termos deste 
programa não poderão ser alienadas ou gravadas de 
ônus legais ou convencionais, inclusive hipoteca, nem 
ser objeto de parcelamento, doação total ou parcial, 
cessão gratuita ou onerosa, transferência, ou sob 
qualquer outra forma, transferida a terceiros, antes do 
prazo de 10 anos, sob pena de reversão automática ao 
município,município, sem direito a indenização pelas 
benfeitorias, melhorias ou qualquer outro tipo de 
indenização ou notificação judicial ou extrajudicial.

          Não se compreende nesta proibição a hipoteca ou 
outro ônus real em favor de instituição financeira, em 
garantia de financiamentos destinado à indústria 
instalada no imóvel, desde que os sócios ofereçam 
garantia fidejussória ou entreguem bens particulares 
para garantia da dívida.



DA UTILIZAÇÃO PARCIAL.

    Quando houver área improdutiva ou 
subutilizada superior a 30% do total da área 
cedida, poderá o Município, se assim o desejar, 
exercer o direito de reversão parcial da 
concessão do imóvel, independentemente de 
qualquer pagamento ou indenização.

DO DIREITO À ESCRITURA DEFINITIVA.

                  Decorridos dez (10) anos de funcionamento 
ininterrupto da empresa ou indústria, 
cumprida sua função social e as condições 
impostas pela lei municipal nº 3.499 e pelo 
contrato firmado com o município, o 
beneficiário terá livre disposição do terreno.



DOS INCENTIVOS À INDÚSTRIAS OU EMPRESAS JÁ 
INSTALADAS NO MUNICÍPIO.

                    Os incentivos previstos por lei e por esse programa, poderão 
ser concedidos também às empresas já instaladas no município 
anteriormente à vigência da lei, que vierem a ampliar suas 
instalações acima de 30% e com comprovado aumento de 
postos de trabalho fixos e geração de impostos, desde que 
devidamente autorizados pelo legislativo e que também já não 
tenham sido beneficiadas por alguma outra lei semelhante.

DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA.    DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA.    

    A fiscalização do cumprimento destes contratos e concessões 
ficará a cargo da COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE, presidida 
pelo Secretário Municipal de Indústria Comércio e Turismo, que 
promoverá as visitas de inspeção e solicitará a apresentação de 
comprovantes mensais e relatórios anuais para as empresas.     
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