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DECRETO MUNICIPAL Nº 4.067, de 11 de abril de 2014. 
 
 
 
INSTITUI OS CRITÉRIOS DE PRIORIODADE 
NA ESCOLHA DOS LOTES QUE 
COMPÕEM O DISTRITO INDUSTRIAL DE 
SAPUCAIA DO SUL 
 

 
 

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o processo de imissão de empresas 
na área que compõem o Distrito Industrial do Município de Sapucaia do Sul, O PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
art. 4º da Lei Municipal nº 3.451, de 01 de agosto de 2013, 
 
 

 

DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam instituídos os critérios de prioridade, de acordo com a pontuação obtida pelas 
empresas interessadas, para a escolha dos lotes que compõem o Distrito Industrial de 
Sapucaia do Sul, instituído por ocasião da publicação da Lei Municipal nº 3.451, de 01 de 
agosto de 2013. 
 
 
Art. 2º Para fins deste decreto considerar-se-á: 
 
I - Empresas com sede no Município de Sapucaia do Sul: são as empresas que elegerem o 
Município de Sapucaia do Sul como o local onde estarão instaladas. 
 
II - Empresas em área de conflito com a comunidade: são consideradas as empresas 
localizadas em bairros residenciais com limitações de expansão em face de poluição  
ambiental. 
 
III - Período de implantação: será o lapso temporal necessário para a lotação e operação 
das empresas no Distrito Industrial. 

 
IV - Número de postos de trabalho: para certificar os postos de trabalho, são utilizadas as 
informações prestadas pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 
 
V - Faturamento Anual em reais (R$): são os valores, em reais, arrecadados ao longo do 
ano pela empresa classificada. 
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VI – Empresa com Sede fiscal no Município de Sapucaia do Sul: São as empresas que 
possuam sede fiscal no Município de Sapucaia do Sul, consideradas pelo Fisco como o 
domicílio eleito para fiscalização e arrecadação tributária. 
 
VII – Empresa em situação regular junto ao Ministério do Trabalho e Emprego: São 
consideradas as empresas em situação regular com o Ministério do Trabalho e Emprego 
aquelas que atendam integralmente suas exigências. 
 
VIII – Tempo de existência da empresa: considera-se o tempo de existência da sua 
personalidade jurídica. 
 
IX – A empresa que opera em segmento sem similar no Município de Sapucaia do Sul: são 
empresas que disponibilizam seus serviços ou produtos não disponibilizados ou prestados 
por nenhuma outra empresa já instalada no Município de Sapucaia do Sul. 

 
Art. 3º. São considerados para fins de classificação das empresas, os seguintes critérios e 
pontuações: 

 
I – A empresa que comprovar sua sede no Município de Sapucaia do Sul através do seu 

contrato social e seus aditivos ou outro ato constitutivo: somará 2 (dois) pontos.  
 
II – A empresa que comprovar sua situação em área de conflito com a comunidade através 
de documento do Ministério Público ou Boletim de Ocorrência: somará 3 (três) pontos. 

 

III – A empresa que comprovar o seu período de implantação através de cronograma físico-
financeiro do projeto para instalação no Distrito Industrial:  
 
a) Até 12 (doze) meses, somará 3 (três) pontos;   
b) A partir de 13 (treze) até 24 (vinte e quatro) meses, somará 2 (dois) pontos; 
c) A partir de 25 (vinte e cinco) até 36 (trinta e seis) meses, somará 1 (um) ponto. 

 
IV – A empresa que comprovar o número de postos de trabalho:  
 
a) De 0 a 10 empregados, somará 1 (um) ponto;  
b) De 11 a 20 empregados, somará 2 (dois) pontos;  
c) De 21 a 30 empregados, somará 3 (três) pontos;  
d) Acima de 31 empregados, somará 4 (quatro) pontos. 

 
V – A empresa que comprovar o seu faturamento anual através da Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica devidamente atualizada nos valores:  
 
a) Até R$ 500.000,00, somará 1 (um) ponto;  
b) De R$ 501.000,00 até R$ 1.000.000,00, somará 2 (dois) pontos;  
c) De R$ 1.001.000,00 até R$ 1.500.000,00, somará 3 (três) pontos;  
d) Acima de R$ 1.500.000,00, somará 4 (quatro) pontos. 
 
VI – A empresa que comprovar que possua Sede Fiscal, fixada no Município de Sapucaia do 
Sul através de Certidão da Junta Comercial: somará 5 (cinco) pontos. 
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VII – A empresa que comprovar sua situação regular junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego: somará 1 (um) ponto. 

 

VIII – Comprovação do tempo de existência da empresa através da prova de inscrição 
municipal, no CNPJ de sua sede ou domicílio e comprovante de endereço:  

 
a) De 1 (um) a 5 (cinco) anos de existência, somará 1 (um) ponto. 
b) Acima de 5 (cinco) anos até 10 (dez) anos, somará 2 (dois) pontos. 
c) Acima de 10 (dez) anos, somará 3 (três) pontos.  

 
IX – Declaração da empresa comprovando que inexistem serviços ou produtos similares no 
âmbito Municipal: somará 1(um) ponto. 

 
§1º As empresas inscritas e aptas a concorrer pela doação onerosa serão organizadas por 
pontos, observados os critérios estabelecidos no art. 1º deste Decreto. 
 
§2º A empresa que acumular o maior número de pontos terá prioridade de escolha dos lotes 
que compõem o Distrito Industrial. 
 
§3º Em caso de empate do número de pontos, a empresa com maior tempo de existência 
terá preferência sobre as demais. 
 
§4º Mantida a situação de empate de que trata o parágrafo anterior, será preferida a 
empresa que comprovar o maior número de empregados. 
 
Art. 4º Os documentos essenciais para fins de cadastramento para recebimento dos lotes 
que compõem o Distrito Industrial serão os seguintes: 
 
I – Cópia dos atos constitutivos de pessoa jurídica ou de sua última consolidação e/ou 
alterações realizadas nos últimos 2 (dois) anos; 
 
II – Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado expedida há no máximo em 90 
(noventa) dias; 
 
III – Prova de registros ou inscrições em órgãos públicos federais, estaduais e municipais; 
 
IV – Prova da situação de regularidade relativamente: 
 

a) Aos tributos federais; 
b) Aos tributos Estaduais; 
c) Aos tributos Municipais; 
d) Ao INSS; 
e) Ao FGTS e PIS/PASEP; 

 
V- Projeto técnico circunstanciado, cujo teor deverá expressar, necessariamente, as 
seguintes informações: 

 
a) As dimensões de construção do prédio com as respectivas instalações; 
b) A economia do empreendimento e seu cronograma de execução; 
c) As projeções de faturamento mínimo; 
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d) A estimativa de tributos a ser gerado; 
e) O tipo e a quantidade de água a ser consumida; 
f) O número de empregos diretos a serem gerados; 
g) Declaração de que a mercadoria que será transportada, tanto consumida como 

produzida, obedece aos padrões – em peso e volume – das vias urbanas do 
município; 

h) Estudo de viabilidade econômica do empreendimento. 
 

§1º As empresas já existentes e em operação que manifestarem seu interesse na obtenção 
de lote(s) junto à área que compreende o Distrito Industrial, deverão apresentar perante a 
Comissão Municipal de Instalação do Distrito Industrial de Sapucaia do Sul (COMIDI) os 
documentos referidos pelos incisos I a IV deste artigo. 
 
§2º Os novos empreendimentos, cuja empresa pretenda iniciar suas atividades no âmbito do 
Distrito Industrial, deverão apresentar perante a Comissão Municipal de Instalação do 
Distrito Industrial de Sapucaia do Sul (COMIDI) os documentos referidos nos incisos I a V 
deste artigo. 
 
 §3º As empresas que se instalarem no Distrito Industrial de Sapucaia do Sul, e que ainda 
não tenham sua sede fiscal no Município de Sapucaia do Sul, estarão condicionadas a 
efetivação da transferência da sua sede fiscal da empresa para a cidade de Sapucaia do 
Sul, no prazo de 6 (seis) meses, a contar da sua instalação e operação no Distrito Industrial. 

 
Art. 5º Incumbe à Comissão Municipal de Instalação do Distrito Industrial de Sapucaia do Sul 
(COMIDI) a análise de documentos encaminhados pelas empresas que se candidatarem à 
obtenção de lotes que compõem o Distrito Industrial de Sapucaia do Sul. 

 
§1º A Comissão Municipal de Instalação do Distrito Industrial de Sapucaia do Sul (COMIDI) 
decidirá sempre com base nos critérios estabelecidos no art. 1º deste decreto, acerca da 
conveniência em se aceitar a instalação das empresas candidatadas na área que 
compreende o Distrito Industrial de Sapucaia do Sul. 
§2º O não atendimento no todo ou em parte da documentação acima especificada, eliminará 
automaticamente a empresa interessada da participação no Distrito Industrial. 
§3º O Município ficará como depositário fiel dos documentos encaminhados pelas empresas 
interessadas, para fins de análise e possíveis averiguações posteriores. 

 
Art. 6º Em havendo a aceitação do empreendimento empresarial pela Comissão Municipal 
de Instalação do Distrito Industrial de Sapucaia do Sul (COMIDI), será então procedida a 
classificação das empresas habilitadas para que, através da pontuação acima lançada, haja 
a definição e escolha dos lotes serem repassados por meio de doação onerosa no Distrito 
Industrial.   
 
Art. 7º A Comissão Municipal de Instalação do Distrito Industrial de Sapucaia do Sul 
(COMIDI) usará os critérios de pontuação do art. 3º e incisos, acima descritos, com a função 
de classificar as empresas habilitadas de acordo com a aplicação e soma da pontuação 
estipulada. 

 
§ 1º Após, realizada a classificação pela Comissão Municipal de Instalação do Distrito 
Industrial de Sapucaia do Sul (COMIDI), haverá a divulgação da pontuação das empresas 
habilitadas, com o chamamento das empresas classificadas, em ordem decrescente de 
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pontuação, para que exerçam seu direito de escolha sobre os lotes que compõem o Distrito 
Industrial de Sapucaia do Sul. 

 
§ 2º Todas as empresas classificadas serão chamadas para estabelecer o local de 
instalação junto ao Distrito Industrial. 

 
Art. 8º Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias após a publicação da classificação das 
empresas, caso exista o interesse de empresas que já estejam devidamente habilitadas e 
classificadas, em melhorar a sua classificação (pontuação), tais poderão apresentar perante 
a Comissão Municipal de Instalação do Distrito Industrial de Sapucaia do Sul (COMIDI) sua 
proposta de valores em reais (R$), para aquisição de percentuais ou bonificações em ponto.  
 
§1º. Estes valores serão pagos à vista por ocasião da assinatura do documento de 
transferência de posse. 
 
§2º. A pontuação adquirida para o critério de classificação das empresas acima lançado 
será equivalente a 1 (um) ponto a cada dezena de percentual (%), correspondente ao custo 
da área dos lotes/m², para o ressarcimento da infraestrutura disponibilizada no Distrito 
Industrial. 
 
Art. 9º Em havendo qualquer omissão não tenha sido contemplada, tais serão devidamente 
analisadas pela Comissão de Instalação do Distrito Industrial (COMIDI) para que sejam 
prontamente dirimidas. 
 
Art. 10º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 11 de abril do ano de 2014. 
 

 
VILMAR BALLIN 
Prefeito Municipal  

 
 
 

JOSE LUIZ TASSINARI 
Procurador-Geral do Município 

 
 
 
 
 
 
 
 
Registre-se e publique-se. 
 
ADEMIR DE ALMEIDA PEREIRA 
Secretária Municipal de Gestão Pública 
 


