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"Dispõe sobre criação de Polo Industrial na Zona Sul
do Município de São Paulo, dando benefícios para

as indústrias e empresas que venham a se instalar

na Região pelo período de 30 (trinta) anos”.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1o Fica o executivo autorizado a conceder isenção de tributos incidentes

sobre o patrimônio (IPTU - Imposto Predial Urbano) ou serviço (ISSQN -

venham a ser instaladas na Zona Sul do Município de São Paulo.

19/03/2020

Imposto Sobre Serviço de qualquer Natureza) as empresas e Indústrias que

Art. 3o A isenção de que trata esta lei dependerá de requerimento onde os

113000

interessados deverão comprovar o preenchimento das condições e dos

-

requisitos fixados nesta norma, em especial a inexistência de débitos fiscais de
qualquer natureza.

Art.4° As empresas e Indústrias que venham a se instalar na Zona Sul do

Município de São Paulo- Região criada como polo industrial, ficam ainda

dispensadas das taxas devidas para a concessão dos Alvarás de Aprovação e
Execução de Edificação e da Licença de Funcionamento.
Art. 5o - O executivo regulamentará esta lei no prazo de (60 (sessenta) dias,

contados da data de sua publicação.
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anos da data da instalação das empresas e Indústrias.

-
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Art. 2o A isenção de que trata essa Lei será concedida pelo prazo de até trinta
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Art. 6o As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei objetiva obter a indispensável autorização legislativa
para que o Executivo possa conceder isenção de tributos incidentes sobre o

patrimônio ou serviços de empresas e Indústrias instaladas na Zona Sul do

Município de São Paulo.
O progresso vertiginoso desta Metrópole foi responsável pela ocupação de
significativa parcela de seu território, de tal forma que, à mingua de espaço,
grandes empreendimentos vem sendo implantados, gradualmente e de forma

produtiva, nas regiões não centrais da Cidade.
De outra parte, considerável parcela de trabalhadores, na labuta diária,

desloca-se de seu domicílio para regiões dele distantes, com o dispêndio
indesejado de tempo e dinheiro.
Acresce, ainda, que no quadro econômico atual a geração de empregos
reclama atendimento prioritário, com a participação de todas as esferas de

governo.

Todos esses motivos impelem-me a oferecer o presente projeto de lei, que
poderá render bons frutos em vários âmbitos.
Na verdade, a mensagem colima estabelecer benefícios para a fixação e a

permanência de indústrias no Município, em região de expansão urbana onde

existem grandes áreas de terreno, e próxima a conjuntos habitacionais e

bairros destinados à população de baixa renda.
A zona de que cuida a presente mensagem, visando a criação do Polo

Industrial da Zona Sul, tem entre seus méritos o fato de estar reduzindo a

pressão do crescimento da metrópole nas demais regiões saturadas.
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Dessa forma, a ocupação industrial em áreas tais merece ser incentivado, o

que se procura com este projeto.
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