
 
 
 
 

              ULEI COMPLEMENTAR Nº 0054/2005, U de 23 de junho de 2005.   
 
 

“CONCEDE INCENTIVO ESPECIAL E PARA EMPRESAS 
QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ÁREA DE 
EXPORTAÇÃO”  

 
 
   JAIRO CASARA, Prefeito de Vargem Bonita(SC), no uso de 
suas atribuições que lhe confere,   faz  saber a todos que o Legislativo Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a presente LEI:   

 
 
Art. 1º . Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

conceder incentivo especial para empresas que prestam serviços na área de exportação.   
 

Parágrafo único: O incentivo de que trata a presente lei 
consiste na redução da alíquota do ISS - Imposto Sobre Serviços,  de 3%(três por 
cento) para 2%(dois por cento). 

 
Art. 2º.   O presente incentivo será concedido: 

 
I -  Ás empresas que vierem se instalar no município de Vargem 
Bonita(SC),  no prazo  previsto na presente Lei; 
 
II – Que  prestarem serviços na área de exportação; 
 
III -  Possuir um faturamento mensal de no mínimo      R$ 

20.000,00 ( vinte mil reais), correspondendo a  479,04 UFR – Unidade Fiscal de 
Referência Municipal.                 

  
 
Art. 3º.  As empresas interessadas deverão protocolar na 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  requerimento  comprovando as 
exigências previstas no artigo anterior o qual será  submetido a aprovação do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento. 

  
 
 
 
 
 
 



 Art. 4º.  As despesas para o cumprimento da presente Lei 
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. 

 
 
Art.5º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com 

efeitos a partir de 1   de julho de 2005. 
 
 
Art. 6º.  Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Vargem Bonita, 23 de junho de 2005. 
 
 
  JAIRO CASARA 
                  Prefeito 
 
 
 
Registrada e publicada nesta secretaria em 23/06/2005. 
 
 
 
 
         OSVALTER FILIPINI 

                               Secretário Municipal de Administração e Finanças   
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