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 PROJETO DE LEI  N.º 0001

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos
Campos a conceder incentivo  fiscal na contrapartida
em favor de  pessoa com deficiência (P.C.D.), de
empresas privadas ou pessoa físicas,  nos termos da
LIF (Lei De Incentivo Fiscal) e dá outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI:

PROJETO DE LEI

Art 1º Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a conceder  incentivo  fiscal na
contrapartida em favor de  pessoa com deficiência (P.C.D.), de empresas privadas ou pessoa físicas,  nos
termos da LIF (Lei De Incentivo Fiscal) e dá outras  providências
Art. 2º As empresas privadas ou pessoa física que tiverem interesse em aportar, patrocinar e investir em
modalidades da Lei de Incentivo Fiscal que  envolvam o (P.C.D.), à razão de 20% (vinte por cento),
deverão inscrever-se no programa em vigor, conforme  legislação municipal  que rege a matéria.

Parágrafo único:- O incentivo fiscal tem por escopo o alcance de projetos esportivos não profissionais e
culturais em favor da pessoa portadora de necessidades especiais, a ser concedido ao contribuinte do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN  e do Imposto Sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU.
Art 3º As empresas privadas ou pessoa física que tiverem interesse na participação do programa de
incentivo fiscal do município de São José dos Campos, amparados pela LIF, poderão aportar recursos
visando a participação em favor das pessoas com deficiência (P.C.D.), sendo que no âmbito de atividades
esportivas, deverá a proposta de contrapartida, ser submetida a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida,
bem como se da área cultural, a analise da Fundação Cultural, e finalmente ser submetido a Secretaria da
Fazenda Municipal,  objetivando a concessão de um certificado a ser emitido pelo órgão Fazendário.
Art 4º Os procedimentos para a concessão do benefício fiscal para as pessoas com deficiência (P.C.D.),
serão definidos por ato da Secretaria da Fazenda Municipal, através da competente portaria, obedecidos e
revelados aqui critérios de discricionariedade, eficiência, conveniência e prerrogativa de atuação do Poder
Executivo.

Art 5º As atividades paradesportivas receberão o benefício oriundo  da Lei de Incentivo Fiscal (LIF),
ampliando políticas de desenvolvimento neste segmento de inclusão social.



Art 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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