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Requerente: vereador HERNANI DA BAHIA

Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: informar se há estudo e planejamento da Prefeitura Municipal visando ao início da
efetiva aplicação da Lei Municipal ne 2.980/2013, que instituiu incentivo fiscal para subsidiar
projetos de cultura e esporte no Município de Andradina.

JUSTIFICATIVA

Considerando que o vereador HERNANI DA BAHIA é regularmente questionado por
interessados a respeito da aplicação da Lei Municipal ne 2.980120t3, que instituiu incentivo
fiscal para subsidiar projetos de cultura e esporte no Município de Andradina;
Considerando que o vereador HERNANI DA BAHIA tem conhecimento de que a efetiva
aplicação da Lei Municipal ne 2.980/2013 tem esbarrado no fato de que a Prefeitura Municipal

ainda não deu andamento às questöes

de natureza legal, técnica, administrativa

e

orçamentária de responsabilidade do Poder Executivo que permitiriam a instrumentalização da
lei e o início do financiamento a projetos de esporte e cultura, entre as quais:
a) medidas de planejamento orçamentário (art. Le, SS 5e e 8e), mediante a inclusão de
previsão de programação e dotação nas leis de gestão orçamentária (Plano Plurianual, Lei de

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual);

b)constituição da Comissão Municipal de lncentivo ao Esporte e à Cultura (art. 4e),
responsável pela análise técnica dos projetos.

Considerando que o valor previsto para aplicação no programa de incentivo fiscal
dessa lei, conforme seu art. le, 5 5e, é de 2% a 5% da arrecadação do lmposto Sobre Serviços
de eualquer Natureza (lSS), que, em valores da receita prevista no orçamento de 202L, oscilaria
em torno de R$ 200.000,00 a RS 500.000,00;
Considerando que a aplicação de tal recurso é fundamental para estimular a inciativa
privada a desenvolver projetos de esporte e cultura, que promoveriam o acesso da população
local a eventos nessas áreas.
Ante tais circunstâncias, e em vista do interesse público relevante dessa lei, é que o
vereador HERNANI DA BAHIA pretende bUscar infOrmações e esclarecimentos sobre o assunto.
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Do exposto, REQUER, com fundamento no art. 142,9 39, X, do Regimento lnterno, seja
oficiado a Sua Excelência Sr. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe, através dos

setores competentes da Administração Municipal, com relação à aplicação e eficácia da Lei
Municipal ne 2.98012013, que instituiu incentivo fiscal para projetos de cultura e esporte no
Município de Andradina, conforme segue:
1. Há estudo

e planejamento da Prefeitura Municipal visando à regulamentação

e

outras medidas de natureza legal, orçamentária, financeira e administrativa para início da
aplicação e eficácia da Lei Municipal ng 2.980120L3?

2. Em caso positivo, esclarecer conclusões, situação, providências adotadas até o
momento, outras a serem adotadas e respectivos prazos previstos, em especial quanto a:
2.1. inclusão de programação no planejamento orçamentário (PPA, LDO e LOA) nos
projetos de lei a serem remetidos para análise em 2021 (art. Le, 55 5s e 8e);
2.2. nomeação
(art.
+e¡.
Cultura

e constituição da Comissão Municipal de lncentivo ao Esporte e

e providências em relação ao assunto,

3. Em caso negativo, pede-se estudos
urgência e prioridade.

Sala das Sessões
Ver. ManoelTeixeira de Freitas.

Andradina, SP,03 de maio de202I.
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IN]CENTIVO FISCAL PARA A

nrnlrzeçÃo DE pRoJETos ESPoRnvos E
cununn¡s, No fvlero oo lvtut¡lcÍplo DE

ANDRADINA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JAMIL AKIO ONO, Prefeito Municipol de Androdino, 'Eslodo de SÕo Poulo, no
uso dos otribuiçÕes que lhe söo conferidqs por lei; FAZ SABER que a CÔmqro
Municipol de Androdino APROVOU e, o Executivo Municipol SANCIONA e
PROMULGA o seguinte lei:

Art. lo Fico instituído, no ôrnbito do Municíplo de Androdino, il'lcentivo fiscoi
pora o reolizcçÕo de projêfos esportivos e culturois, o ser concedido o
pessoos físicos ou juridicos domiciliodos no Municipio,

S

l' O Incentivo flscol referido no capuf deste ortigo corresponderó oo

recebimento, por porte do empreendedor de ouolquer projefo esporlivo ou
culturcl no MunicÍpio, sejc otrovés de dooçõo, potrocÍnio ou investimenfo, de
certificodos expedidos pelo Poder Público, correspondentes oo volor do
incentivo outorizado pelo Executivo,
g 2" Os portodores dos certificodos poderÕo utilizó-los pcrro pogomento do
lmposto Sobre Serviços de Quolquer Notureza - ISSAN e do lmposto sobre o
Propriedode Prediol e Territoriol Urbono - IPTU, oté o limiTe de 507o (cinquentct
por cento) do volor devido o codo insidêncrio dos tributos,
S:3" Os

|

certificodos nÕo poderÕo ser utilizodos poro pagomento de

- débitos tributórios decorrentes de fotos gerodores. onteriores Ò doto de

conclusÕo do investi mento;
ll

- débitos tributór"ios opurodos opós iniciodo o oçÕo fiscol;

lll - mullo morolório, jut'os de moro e correçÕo monefÓrio.

S 4o Os certificodos nÕo poderÕo ser utilizodos pelo investidor paro o
pagomento do lmposto Sobr:e Serviços de Quolquer NoturrezCI - ISSQN retido
no fonte,

S 5" O volor que deveró ser usodo como incenllvo q pÍojetos culturois e
esportivos nõo poderó ser inferior a 2o/" (dois por cenïo) nem superior a 5o/"
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(cinco por cento) do receilo provenienle do lmposto Sobre Serviços de
Quolquer Noturezo - ISSON e do lt'nposlo Sobre Propriedode Prediol e
Territoriol Urbono -

IPTU,

g ó" Somenfe poderÕo se beneficior do incentivo fiscol de que trqto esto Lei,
os contribuintes que qpresentorem situ,oçöo fiscol regulor peronte o Prrefeituro

Municipol,

efeito desto Lei somente oonsiderc-se empreerìdedor de quolquer
projeto esporlivo ou culturol o pessoo fÍsico propriefório de imóvel locolizodo
no MgnicÍpio de Andr,odinq poro efeilo de IPTU e q pessoc juridico que
desenvolvo olividqdes empresoriol e comerciol poro efeilo- de ISSQN e lPÏU se
proprietório de imóvel locolizqdo no Munioípio.
S 7" Poro

8'A

Lei Orçomentória fixoró, onuolmente, o volor destinodo oo Progromo
incentivos
criodos nesTo lei, individuclizondo em rubricos orçomentórios os
de
volores destino os oo incentivo o culturo e oo esporte, benn como o
cumprimento dos condiçoes exigidos pêlo Lei de Responsobilidcde Fiscol
quonïo Ò renúncio de recelto,
S

Art.2" Os cerllficcdos referidos no S lo do orligo l'pteröô prozo de volidode
de três onos pord suo uTilizoçÕo, o contor de suo expedlçÕo, corrigidos
mensolmenle pelos mesmos indices oplicóveis no cot'reçÕo do imposto,
Art. 3o Os recursos do incentivo fiscol q que olude eslo l-ei seröo destinodos
oos projefos nos seguintes qreas de otuoçÕo:
|

- ESPORTE: todos

os esportes omodores reconhecidos por Lei Federol,

ll -

CULTURA: donço, múslco, teotro, circo, ories cinemologróficos,
fofogróficos, visusis, orJes plósticos e cênicos, literolurq, folclores, qrtesonolo,
monifestoçÕes cullurois frodicionois, preservoçÕo do potrimonio histórico,
ortístico e culturol,

Art. 4" Poro fins do onólise dos proJetos fico ouTorizodo o Poder Executivo o
cricr o ComissÕo Municipol de lncenlivo oo Esporle e o Culluro - CMIEC,
formodo mojoritoricmente por representcntes do Secretorio Municipol de
Espodes, Lozer e Juvenlude e Secretoric do Culturo, o serern ,enumerodos
pelo Decreto regulomentodor do presente Lei, que contor:ó tombém com
representontes do Seoretorio Municipol de Desenvolvimento Econômico e do
Secretorio Municipol de Fozendo, PloneJomenfo e GestÕo,
-:ì
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S l" Os componentes do ComissÕo deverÕo ,ser Bessoqs de comBrovodo
idoneidode e de reconhecido notoriedode nos óreos culturol e esporfivo,

do ComissÕo, que deveröo ter o mondoto de ì (um) ono,
podendo ser reconduzidos, nÕo seró permilidc o opresentoçÕo de projetos
duronle o perÍodo de mondoto, p.revolecendo esto vedoçoo oté 2 (dois)
$ 2" Aos membros

onos opós o término do mesmo,

3' A,ComissÕo teró por finolidode, exominor os projelos sob o ospecto de
suo odequoçÕo orçomentório, do reciprocidode oferecido, bem como
S

onolisor o mérito e o interesse do Município em prol do coletlvidqde, segundo
crilérios cjefinidos no regulomenloçõo dq presente Lei,
g 4" TerÕo prioridcde os projeto$ opresentodos oue ió contenhom o intençÕo
de contribuintes incentivodores de porliciporem do mesmo,
S 5"

O Executivo Municipol deveró fixor o limife móximo de incenfivo o

ser

concedicjo por projeto, individuolmente,
Art. 5' Poro o obiençoo do incentivo referido no ort, 1", o empreendedor
dever'ó opresentor Ò ComissÕo' cópio do projeto cultgrol e/ou esporlivo,
explicondo os objetivos e recursos finqnceiros e humonos envolvidos, poro fins
de fixoçÕo do volor do incenlivo e fiscolizoçÕo posterior,

o

projeto

o

Execulivo providenciqró
respectivos cerlificodos poro o obtençÕo do incenlivo fiscol,

Arl. 6o Aprovodo

o

emissÕo dos

Art. 7o O incentivqdor ou ,o conlrlbuinte que se utilizor indevidomenle dos
benefÍcios desto Lei, medionte froude ou dolo, fico sujeito Ò multo
eotirespondente o l0 (dez) vezes o volor incentlvodo, senn prejuÍzo de outros
sonçÕes civis, ponois ou lribr.ltórios,
Art. 8" As sobros dos incentivos concedidos por eslo Lei e nÕo utilizodos, e os
volores relotivos o multas oplicodos, deverÕo ser recolhidos oos cofres
municipois, por guio próprio,

Arl. 9" Observodos osr limites móximos eslobelecidos nos $S 2" e 5o do orligo
lo, bem como o limife fixodo no Lei Orçomentório, o ComissÕo Municipol de
lncenTivo oo Esporle e ò Culturo - CMIEC 'clossificor:ó os projetos
opresenlodos pelo seu mérilo, no formo o ser regulomentodo pelo presente
lei,
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Art. 10. A concessöo dos benefícios prevlstos nesto lei exclul 0 concessÕo de
quolquer outro, sendo vedodo o cumuloçoo de incentivos fiscois,
Art. l'1. Poro o lmposto Sobre Serviços de,Quolquer NoTur,ezl -

somente
seró odmitido o pagomento por cerl'ificodos do volor que exceder o
observôncio do oliquoto mÍnimo do imposto, nos Termos do ortigo 88, incisos
e ll, do Ato dos Disposlções Constitucionois Tronsitórios, com o redoçÕo
conferida pelc Emendo Constitucionol no 37, de I2 de junho de 2002,
ISSON,

I

Art. t2, O desenvolvimento de todos os proJetos beneficiodos por esto Lei,
deveró, obr,igotoriomente, mencionor ,o opoio inslitucionol do Prefeituro
Municlpol de Androdinq, qtrqvés. do presente Lei,
Art. 13. O Executivo Municiþol regulomentoró o presente Lei no prozo de 90
(noventc) dios o contor de suo vigêncio,

Art. 14. As dêspesos do presente lei correrÕo Ò conto dos dotoções
orÇo m enló r'ios pró prios, su pl ementodos se necessÓ rio,

Art. 15. Esto Lel entro em vigor no doto de suo publicoçoo, ficondo
revogod<rs os disposiçÕes em contrÓrio,

Prefeituro Municipol de Androdino,
I I de setembro de 2013,

AKIO ONO
MuniicipolPUBLICAD.A no Secretor:io Gerol do Prefeituro. nÕ doto supro, rnedionte ofixoçðo no
lugor público de costume.
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