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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
LEI Nº 2550/2017

“Súmula: Estabelece normas referentes à Politica Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Incentivos Fiscais e à Inovação e Pesquisa Cientifica e Tecnológica do 
Município de Palmas – Estado do Paraná.”
A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte - LEI
Art. 1º. Na forma da lei, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, trabalho, ofício ou profissão.
Art. 2º. – O Município, no que couber, incentivará a livre concorrência, o cooperativismo, 
o associativismo, em qualquer atividade econômica.
Art. 3º. – Toda atividade econômica, bem como sua expansão qualitativa e quantitativa, 
observará a legislação municipal.
Art. 4º. – A defesa, preservação e a recuperação do meio ambiente, constituem-se 
condições indispensáveis a qualquer atividade econômica no Município de Palmas – Pr.
Art. 5º. – O Município de Palmas, poderá conceder incentivos econômicos e fiscais as 
atividades econômicas e inovadoras que gerem novas oportunidades de trabalho e visem 
à expansão e instalação de novos empreendimentos no Município de Palmas – Pr., desde 
que contribuam para o desenvolvimento econômico e propiciem melhor qualidade de vida 
à população palmense.
Art. 6º. – Para o efeito de concessão de incentivos econômicos, fiscais e tecnológico, 
poderão ser analisados processos relativos à solicitação de pessoas jurídicas, constituídas 
sob qualquer forma, que desenvolvam qualquer atividade econômica, que venham a 
instalar-se ou realizar a sua expansão no Município de Palmas – Pr.
Art. 7º. – É vedado a concessão de incentivos econômicos a empresas, sócios e 
dirigentes enquanto não cumpridos os requisitos em relação aos benefícios anteriormente 
concedidos.
Art. 8º. – A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como 
estabelecido em lei, não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 
(CF Art.195, § 3°)
Art. 9º. – A pessoa jurídica, sócios e dirigentes em débito com o FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço) e com o erário Municipal não poderá receber benefícios 
ou incentivos.
DOS INCENTIVOS ECONÔMICOS
Art. 10º. – O Município poderá conceder incentivos econômicos para as empresas que 
se estabelecerem no Município de Palmas – Pr., ou aumentarem a sua capacidade de 
produção, comercialização ou prestação de serviços, mediante:
I – Concessão de direito real de uso remunerado ou gratuita de áreas de terra, com 
ou sem benfeitoria, na região compreendida como industrial do Município, ou em áreas 
isoladas destinadas a essa finalidade, pelo prazo de até 15 (quinze) anos;
§ 1 – A concessão de direito real de uso se dará através de processo licitatório na 
modalidade concorrência, do tipo maior lance ou oferta; (Lei 8.666/1993, Art. 45, § 1, IV).
§ 2–A concessão poderá ser renovada por igual período, desde que cumpridas todas 
as exigências da presente lei, bem como os direitos e deveres assumidos no Edital da 
licitação;
II – Alienação através de compra e venda de imóveis, destinados a implantação de novas 
empresas ou a ampliação de empresas já existente;
§ 1 – A alienação de imóveis através de compra e venda, dependerá de avaliação prévia 
e de licitação na modalidade de concorrência, cujo edital estabelecerá as condições de 
participação, o preço mínimo, forma de pagamento, podendo ser pago a vista ou em até 
5 (cinco) parcelas mensais, sendo outorgada Escritura Pública de Compra e Venda após 
a quitação do imóvel; (Lei 8.666/1993, Art. 17, I);
III – A alienação através da dação em pagamento, procedida de avaliação, sendo 
dispensado processo licitatório; (Lei 8.666/1993, Art. 17, I, a);
IV – Alienação através de permuta, dispensada licitação, de imóveis destinados ao 
atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; (Lei 8.666/1993, Art. 17, I, a – Art. 
24, X);
V – Doação com encargos de Imóveis, mediante processo licitatório na modalidade 
concorrência;
§ 1 – Só poderá ser realizado a doação com encargos de terrenos, mediante processo 
licitatório, para empreendimentos que gerem no mínimo 100 (cem) novos postos de 
trabalho, sendo 3 (três) por cento do total para jovens no primeiro emprego e 2 (dois) 
por cento para pessoas portadoras de deficiência e/ou possuírem relevante índice de 
recolhimento de tributos e valor agregado de impostos;
§ 2 – O imóvel objeto da doação não poderá ser transferido a terceiros, no todo ou em 
partes, pelo prazo de 15 (quinze) anos do início das atividades sem que sejam cumpridas 
as obrigações, por parte da empresa beneficiada;
§ 3 – A Escritura Pública de Compra, Venda e Doação com Encargos também conterá 
cláusula de reversão previstos na Lei 8.666/1993;
VI – Serviços de Terraplanagem, construção e manutenção de acessos ao local destinado 
à implantação da empresa;
§ 1 – A prestação de serviços de terraplanagem, construção e manutenção em terreno 
de particular só pode ser realizado mediante a cobrança de preço publico; (Leis Federais 
8.429/1992 e 4.320/1964);
§ 2 – A prestação de tais serviços pelo Município poderá ser de forma gratuita, desde que 
executados em áreas públicas de distritos industriais;
DOS INCENTIVOS FISCAIS
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Art. 11º. – O Município de Palmas – Pr., poderá conceder isenção ou redução de Impostos 
e Taxas Municipais, conforme o processo para concessão de incentivos exposto no 
art.16º desta lei e de acordo com critérios especificados em decreto que regulamentador, 
da seguinte forma:
I – Isenção ou redução sobre a Propriedade Territorial e Urbana (IPTU) pelo prazo de até 
(dez) anos, para novas construções ou ampliações de áreas já existentes;
§ 1 – A isenção pode ser concedida às empresas que adquirirem ou locarem o imóvel 
para o respectivo empreendimento, desde que no contrato de locação esteja previsto 
o recolhimento do referido imposto com ônus do locatário e pelo prazo da locação. A 
isenção somente ao IPTU, sendo devidas as demais taxas;
§ 2 – O benefício previsto, ficará limitado ao valor do investimento efetivamente realizado 
e comprovado, para novas empresas que se estabelecerem no Município de Palmas – Pr. 
ou empresas já instaladas que ampliarem sua área, sendo beneficiada apenas a área 
acrescida;
II – Isenção ou redução da Taxa de Licença para a Localização e Taxa de Fiscalização e 
Funcionamento;
III – Isenção ou redução da Taxa de Licença de Obras, Taxa de Licença Habite-
se, incidentes sobre a construção ou acréscimos realizados no imóvel objeto do 
empreendimento, aos projetos de construção devidamente aprovados pelo Município de 
Palmas, Bombeiros e demais órgãos;
IV – Redução da alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), em 
até 60% (sessenta por cento), respeitada a alíquota mínima em conformidade com a Lei 
Complementar 116 de 31/07/2003, incidentes sobre o valor da mão de obra contratada, 
para a execução das obras de construção ou acréscimos realizados no imóvel, quando 
a empresa contratada para a execução das obras civis for estabelecida no Município e a 
contratação dos serviços se fizer através de instrumento jurídico-legal;
V – Redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
em até 60% (sessenta por cento), por até 10 (dez) anos, respeitada a alíquota mínima 
em conformidade com a Lei Complementar 116 de 31/07/2003, independentemente da 
atividade exercida, com exceção das empresas que exerçam serviços de intermediação 
e congêneres e serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro inclusive aqueles 
prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de 
direito.
VI – Isenção ou redução do imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI) na aquisição 
de imóvel para implantação ou ampliação de empreendimento industrial, comercial ou 
prestação de serviço;
DAS INCUBADORAS DE EMPRESAS
Art. 12º. – Para efeito de Incubadora de Empresas, considera-se:
I – Agência de Fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha 
entre os seus objetos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o 
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;
II – Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, 
topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada 
e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o 
surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um 
ou mais criadores;
III – Criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação;
IV – Incubadora de Empresas: organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar 
apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em 
conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que 
tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação;
V – Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social 
que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação 
de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente 
que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;
VI – Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que 
inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa 
básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos 
produtos, serviços ou processos;
VII – Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura instituída por uma ou mais ICTs, 
com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade gestão de política 
institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas na Lei nº 
10.973, de 2004;
VIII – Instituição de Apoio: Fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de 
pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de 
interesse das IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) e demais ICTs (Instituições 
Científicas e Tecnológicas), registrada e credenciada nos Ministérios da Educação e da 
Ciência e Tecnologia, nos termos da Lei nº 8.958, de dezembro de 1994;
IX – Fundação de Apoio: fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de 
pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, 
tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e 
credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994;
X – Pesquisador Público: ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou detentor de 
função ou emprego público que realize, como atribuição funcional, atividade de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação;
XI – Inventor Independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar, ou 
emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação;
XII – Parque Tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento empresarial 
e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da 
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capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, 
de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICTs, com 
ou sem vínculo entre si;
XIII – Polo Tecnológico: ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença 
dominante de micro, pequenas e médias empresas com áreas correlacionadas de 
atuação em determinado espaço geográfico, com vínculos operacionais com ICT, 
recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados em com predisposição ao 
intercâmbio entre os entes envolvidos para consolidação, marketing e comercialização de 
novas tecnologias;
XIV – Extensão Tecnológica: atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento 
e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado;
XV – Bônus Tecnológico: Subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio 
porte, com base em dotações orçamentárias de órgão e entidades da administração 
pública, destinada ao pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico, de contratação de serviços tecnológicos especializados, 
ou transferência de tecnologia, quando esta for meramente complementar àqueles 
serviços, nos termos de regulamento;
XVI – Capital Intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passível 
de aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Art. 13º. – O município poderá estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas 
e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais e 
estrangeiras, Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação e organizações de direito 
privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que 
objetivem a geração de produtos e processos inovadores, de acordo com o que prevê a 
Lei Federal nº 1.973 sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica.
§ 1 – Entende-se por empresa incubadora aquela localizada em incubadora de empresas 
com constituição jurídica e fiscal próprias.
Art. 14º. – O Município poderá, mediante remuneração e por prazo determinado, nos 
termos de contrato ou convênio de acordo com os próprios da Lei Federal nº 10.973 sobre 
incentivos à inovação e à pesquisa científica compartilhar laboratórios, equipamentos, 
instrumentos, materiais e demais instalações disponíveis com microempreendedor 
individual, microempresas, e empresas de pequeno porte instaladas em incubadora de 
empresas, em atividades voltadas a inovação tecnológica, para consecução de atividades 
de Incubação, sendo que a permissão e o compartilhamento obedecerá as prioridades, 
critérios e requisitos aprovados e divulgados pela Prefeitura Municipal de Palmas – Pr., 
observada e respectiva disponibilidade e assegurada a igualdade de oportunidades as 
empresas e organizações interessadas, através de editais específicos.
Art. 15º. – Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto, serviço 
ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou 
características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivas no 
ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado, para 
a redução do impacto ambiental de atividades produtivas e desenvolvimento de novas 
formas de reciclagem;
Art. 16º. – O Executivo Municipal poderá ceder imóveis públicos para a implantação e 
organização de condomínio empresarial, parque tecnológico ou incubadora de base 
tecnológica de empresas de diferentes portes.
DO PROCESSO PARA A CONCESSÃO DE INCENTIVOS
Art. 17º. – Após edital de chamamento público, as pessoas jurídicas, legalmente 
constituídas e que tiverem interesse na obtenção dos benefícios que não dependem de 
processo licitatório, criados por esta Lei, deverão:
I – Protocolar requerimento endereçado ao Departamento de Indústria e Comércio, 
solicitando os benefícios da presente Lei;
II – Certidão negativa de débitos previdenciários, FGTS e Municipal, referente à empresa, 
bem como dos seus respectivos sócios;
III – Memorial descritivo onde deverá constar:
a) quantidade de metros quadrados de área a ser construída ou ampliada;
b) quantidade de empregos diretos a serem criados pela empresa, com a construção ou 
ampliação;
c) ramo de atividade empresarial a ser desenvolvida;
d) término da construção e início das atividades;
e) cópia do Contrato Social ou Declaração de Firma Individual devidamente registrada na 
Junta Comercial do Estado, com as devidas alterações se houver;
f) declaração do faturamento anual ou estimado da empresa; e
g) documentos diversos poderão ser solicitados a critério do departamento de Indústria 
e Comércio;
§ 1 – Apresentados esses documentos, o Município cadastrará as empresas interessadas 
sendo que os benefícios serão concedidos de acordo com a disponibilidade orçamentária 
e financeira do Município de Palmas – Pr.
§ 2 – O Departamento de Indústria e Comércio poderá solicitar outras informações que 
julgar necessárias para aprovação dos benefícios solicitados.
Art. 18º. – Caberá ao Departamento de Indústria e Comércio à fiscalização do cumprimento 
das exigências necessárias para a liberação e manutenção dos incentivos da presente 
Lei.
Art. 19º. – Reverterão ao Município de Palmas – Pr. os bens imóveis concedidos ou 
alienados a título de estímulo econômico, quando:
I – Não utilizados em suas finalidades (desvio de finalidade);
II – Não cumpridos os prazos estipulados;
III – Paralisação das atividades por período superior a 06 (seis) meses;
IV – Falência da empresa;
V – Transferência da empresa para outro Município;
VI – Houver inadimplência de tributos municipais, previdenciários, FGTS por mais de 03 
(três) meses;
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VII – Má fé na utilização dos incentivos previstos nesta Lei;
VIII – Não comprove o recolhimento, na forma da legislação vigente, dos encargos 
previdenciários, trabalhistas e dos tributos municipais, estaduais e federais, referente à 
sua atividade no Município, mesmo que a empresa tenha cede em outro Município;
IX – Não procedem a prestação de contas ao Departamento de Indústria e Comércio 
durante a vigência do benefício, a fim de que este possa verificar o cumprimento dos 
termos convencionados;
X – Não cumprimento das normas do edital de licitação;
XI – A não Comprovação (de acordo com o edital de chamamento público) de expansão 
real e/ou aumento da oferta de empregos gerados.
Art. 20º. – A empresa beneficiada por concessão ou alienação de imóvel público, com ou 
sem benfeitoria, que perder o direito aos benefícios por descumprimentos a presente Lei, 
deverá desocupar o imóvel, em um prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sem direito 
a área como estava na ocasião do recebimento, sob pena de retenção das benfeitorias, 
resguardando ainda o direito do Município de perdas e danos na forma do ordenamento 
jurídico vigente.
§ 1 – Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias sem que o interessado retire as 
benfeitorias voluptuárias, necessárias ou úteis que tenha edificado, estas passam a 
integrar o imóvel para efeitos legais, sem direito a retenção, indenização sob qualquer 
forma, revertendo-se ao patrimônio do Município, inclusive perante Registro Imobiliário.
Art. 21º. – A retomada por descumprimento desta Lei se fará independente de notificação 
judicial e/ou extrajudicial.
Art. 22º. – A pessoa jurídica, sócios e dirigentes que tiverem seus incentivos cancelados 
por descumprimento desta Lei, não poderá ser beneficiário de novos incentivos 
econômicos e fiscais pelo período de 7 (sete) anos;
Art. 23º. – É vedada a construção de moradia nas áreas concedidas ou alienadas, por 
tratar-se de área empresarial, salvo o abrigo do vigia da empresa (guarita).
Art. 24º. – O prazo para o início da construção da área física do empreendimento 
beneficiado pela concessão ou alienação é de 90 (noventa) dias, contados a partir da 
assinatura do Termo de Concessão de Direito de Uso ou da Escritura Pública de compra 
e venda.
§ 1 – A empresa terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, para protocolar a 
documentação necessária à liberação do Alvará de Construção, junto ao Departamento 
de Urbanismo do Município e Palmas – Pr.
§ 2 – Findo a prazo e ainda não ultimada a construção será concedido um prazo de 
30 (trinta) dias para a retirada das benfeitorias até então edificadas, sob pena do seu 
perdimento em favor do Município, sem direito de retenção e/ou indenização.
Art. 25º. – As despesas decorrentes da implantação e execução da presente lei correrão 
por conta de dotações de orçamento próprias do Município de Palmas – Pr. consignadas 
a cada exercício financeiro.
Art. 26º.– No caso de rescisão do termo de compromisso e responsabilidade por culpa do 
beneficiário, o mesmo poderá restituir ao erário municipal o benefício usufruído por todo 
o período da concessão.
Art. 27º.– O Executivo Municipal deverá regulamentar a presente Lei em um prazo de 60 
(sessenta) dias, ao contar da data de publicação;
Art. 28º. – Revogam-se as Leis Municipais: Lei 1593; Lei 1783; Lei 2427 e quaisquer 
disposições contrárias;
Art. 29º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palmas, 20 de dezembro de 2017.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal
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