
 

Rua Coronel Vitório, 966 * Fone (49) 3548-3000 * CEP 89.675-000 * Vargem Bonita – SC 
CNPJ 95.996.187/0001-31  * e-mail: pmvargem.bonita@uol.com.br 

Estado de Santa Catarina 
Município de Vargem Bonita 
 

                             
LEI Nº 1.219/2021, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
 
 

ACRESCENTA INCISO NO ART. 12 E ALTERA A REDAÇÃO DO 
ART. 13 DA LEI N. 257/1997, DE 06 DE OUTUBRO DE 1997 QUE 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”. 

 
 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN, Prefeita Municipal de Vargem 
Bonita – Santa Catarina faz saber a todos os habitantes deste Município que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a 
seguinte Lei: 
 

 
 Artigo 1º - O art. 12 da Lei n. 257, de 06 de outubro de 1997, passa a 

vigorar acrescido do inciso IX, com a seguinte redação: 
 

“Art. 12-  
 
[...] 
  
IX - Isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, sobre os serviços prestados para 
ampliação e/ou expansão de suas instalações, parques industriais e atividades produtivas, respeitados os limites, 
vedações e exceções do caput e parágrafos do art. 8º-A da Lei Complementar Federal n. 116/2003. 
 

Artigo 2º - Fica alterado o art. 13 da Lei n. 257, de 06 de outubro de 1997, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 13. Poderão ser concedidas isenções de impostos e taxas municipais, respeitados os limites, vedações e exceções 
do caput e parágrafos do art. 8º-A da Lei Complementar Federal n. 116/2003, a Lei Complementar Federal n. 
157/2016, além das demais Leis que regem a matéria,  pelo prazo de 1(um) a 10(dez) anos às empresas que 
vierem a se instalar no território do Município de Vargem Bonita, ou as que já estiverem a se instalar e que 
sofrerem ampliações, desde que satisfaçam as exigências desta lei, e de acordo com o sistema de enquadramento 
seguinte: 
 
I - Até 02 (dois) anos, para as empresas com o capital registrado igual ou superior a 10(dez) salários mínimos e 
com o mínimo de 08(oito) empregados e receita bruta anual igual ou superior a 500 (quinhentos) UFRM’s 
(Unidade Fiscal de Referência Municipal). 
 
II - Até 03(três) anos, para as empresas que se instalarem ou aquelas que já estiverem instaladas e que sofrerem 
ampliações, com o capital registrado igual ou superior a 80 (oitenta) salários mínimos, com o mínimo de 15 
(quinze) empregados e receita bruta anual igual ou superior a 1.000 (um mil) UFRM’s (Unidade Fiscal de 
Referência Municipal). 
 
III - Até 5 (cinco) anos, para as empresas que se instalarem ou aquelas que já estiverem instaladas e que sofrerem 
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ampliações, com o capital registrado igual ou superior a 200(duzentos) salários mínimos, com o mínimo de 30 
(trinta) empregados e receita bruta anual igual ou superior a 2.000 (dois mil) UFRM’s (Unidade Fiscal de 
Referência Municipal); 
 
IV - Até 7(sete) anos, para as empresas que se instalarem ou aquelas que já estiverem instaladas e que sofrerem 
ampliações, com o capital registrado igual ou superior a 400(quatrocentos) salários mínimos e com no mínimo de 
70(setenta) empregados e receita bruta anual ou superior a 3.000 (três mil) UFRM’s (Unidade Fiscal de 
Referência Municipal); e 
 
V - Até 10(dez) anos, para as empresas que se instalarem ou aquelas que já estiverem instaladas e que sofrerem 
ampliações, com capital registrado igual ou superior a 800 (oitocentos) salários mínimos e com o mínimo de 
100(cem) empregados e receita bruta anual ou superior a 5.500 (cinco mil e quinhentos) UFRM’s (Unidade 
Fiscal de Referência Municipal). 
 
Parágrafo Primeiro - Os prazos previstos no caput deste artigo poderão ser ampliados para até quinze anos para 
as empresas industriais, agroindustriais ou tecnológicas que vierem a se instalar ou aquelas que já estiverem 
instaladas e que sofrerem ampliações, no território do Município de Vargem Bonita. 
 
Parágrafo Segundo – Toda eventual concessão dos benefícios elencados nessa Lei será apreciada equitativamente 
pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento de Vargem Bonita, o qual, em conjunto com o Chefe do Executivo, 
delimitará qual o benefício concedido e a sua extensão. 

 
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 
Vargem Bonita (SC), 08 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


