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LEI Nº 485/2021, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.
“Altera o perímetro urbano do Município de
Planalto, Estado da Bahia, ampliando a
delimitação estabelecida pela Lei no
465/2019 e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores de Planalto aprovou e
é sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica ampliado o perímetro urbano do Município de Planalto, Estado da
Bahia, com área compreendida nos limites constantes no memorial descritivo da
poligonal urbana da Sede do Município, anexo I desta Lei, descrita a seguir:
I – PONTO INICIAL E FINAL – Vértice P01, localizado na Fazenda Iassu, à
margem da Rodovia Santos Dumont (BR 116), Coordenadas N 8.378.732,930
m e E 337.767,560 m, e Vértice P05, na Região da fazenda das Pitayas,
Coordenadas N 8.376.204,150 m e N 336.474,030 m
II - DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO – Do marco inicial no Vértice P01, na
Fazenda Iassu, segue em reta até o P02, antigo Matadouro Municipal,
Coordenadas N 8.379.378,410 m e E 340.106,070 m; Daí em reta até o P03,
sede da Fazenda de Dr. Marcelo Menezes Souza, Coordenadas N 8.379.423,140
m e E 342.730,410 m; Daí segue em reta até o P04, imediações do Posto
Degrader, na Rodovia Santos Dumont (BR 116), Coordenadas N 8.374.600,740
m e E 344.004,000 m; Segue em reta até o P05, na fazenda das Pitayas,
Coordenadas N 8.376.204,150 m e 336.474,030 m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.
Art. 2º - O perímetro do imóvel acima, está georreferenciado ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e os vértices encontram-se representados no sistema UTM,
referenciadas ao meridiano central 39 WGr, tendo como datum o SIRGAS 2000
e todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de
projeção UTM.
Art. 3º - Fica o Distrito de Lucaia definido como parte integrante do perímetro
urbano do Município de Planalto, Estado da Bahia, com área compreendida nos
limites constantes no memorial descritivo da poligonal, anexo II desta Lei,
descrita a seguir:
I – PONTO INICIAL E FINAL – Vértice 123-P-001, localizado na Fazenda
Laranjeira, Coordenadas N 8.370.421,000m e E 337.267,000m;
II - DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO – Inicia-se a descrição deste perímetro no
vértice 123-P-001, de coordenadas N 8.370.421,000m e E 337.267,000m;
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deste segue confrontando com a propriedade de PROP: EVANDRO TANAJURA
— FAZ. LARANJEIRA, com azimute de 125°50'07" por uma distância de
1.052,l7m até o vértice 123-P-002, de coordenadas N 8.369.805,000m e E
338.120,000m; deste segue confrontando com a propriedade de PROP: SILVIO
BULHÕES — FAZ. SANTA ISABEL, com azimute de 143°41'36" por uma
distância de 874,84m até o vértice 123-P-003, de coordenadas N
8.369.100,000m e E 338.638,000m, deste segue confrontando com a
propriedade de PROP: MEIRE TANAJURA — FAZ. SANTA CLARA, com azimute
de 129°l0'55" por uma distância de 599,89m até o vértice 123-P-004, de
coordenadas N 8.368.721,000m e E 339.103,000m; deste segue
confrontando com a propriedade de PROP: JAILMIL BOLDRINI — FAZ.
COLATINA, com azimute de 231°56'22" por urna distància de 1.164,65m até o
vértice 123-P-005, de coordenadas N 8.368.003,000m e E 338.186,000m;
deste segue confrontando com a propriedade de PROP: JARBAS - FAZ. SÍTIO
NOVO, com azimute de 273°0l'56" por uma distância de 775,09m até o vértice
123-P-006, de coordenadas N 8.368.044,000m e E 337.412,000m; deste segue
confrontando com a propriedade de PROP: LINDINOR BRITO — FAZ. LUCAIA, com
azimute de 312°31'l1" por uma distância de 751,65m até o vértice 123-P-007, de
coordenadas N 8.368.552,000m e E 336.858,000m; deste segue confrontando
com a propriedade de PROP: ELENIR JORDÃO — FAZ. JORDÃO, com azimute
de 304°0l'36" por uma distância de 330,61m até o vértice 123-P-008, de
coordenadas N 8.368.737,000m e E 336.584,000m; deste segue confrontando
com a propriedade de PROP: EVANDRO LABANCA — FAZ. TAQUARAL, com
azimute de 322°59'23" por uma distância de 1.388,80m até o vértice 123-P-009,
de coordenadas N 8.369.846,000m e E 335.748,000m; deste segue
confrontando com a propriedade de PROP: EVANDRO LABANCA - FAZ.
TAQUARAL, com azimute de 43°l7'48" por uma distância de 380,59m até o
vértice 123-P-010, de coordenadas N 8.370.123,000m e E 336.009,000m;
deste segue com azimute 76°40'24" por uma distância de 1.292,8lm até o
vértice 123-P-001, ponto inicial da descrição deste perímetro de 8.611,10 m.
Art. 4º - Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central n° 39 WGr, tendo como datum o
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM.
Art. 5º - São partes integrantes desta Lei Municipal as plantas, os memoriais
descritivos e as poligonais do perímetro urbano do Município de Planalto
(anexos I, II e III).
Art. 6º - Fica revogada a Lei Municipal nº 465/2019.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor em na data de sua publicação.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, ESTADO DA BAHIA.
Em 18 de Agosto de 2021.

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 486/2021, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a
conceder incentivos para futuras instalações de
indústrias
e
agroindústrias
e
grandes
empresas, no Município de Planalto (BA) e dá
outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores de Planalto aprovou e
é sancionada a seguinte Lei:
Art. 1o - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, mediante prévia
demonstração do interesse público, nos termos desta Lei, incentivos sob as
diversas formas nela previstos, a futuras instalações de indústrias e
agroindústrias e grandes empresas, levando em conta a função social decorrente
da criação de empregos e renda e a importância para a economia do Município.
Art. 2º - Os incentivos poderão ser os seguintes:
I – Venda, locação, cessão gratuita ou onerosa, ou doação de área de terra
destinada à instalação da empresa conforme determina a Lei Orgânica
Municipal.
II – Isenção ou redução do pagamento de impostos e taxas municipais, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por mais cinco, a depender
de avaliação e repactuação da Prefeitura com a empresa;
III – Execução de obras de infraestrutura, tais como: instalação de energia
elétrica, água, telefone, serviços de terraplenagem, entre outros;
IV – Fornecimento de transporte para máquinas e equipamentos por ocasião da
instalação da empresa;
V – Locação ou permissão de uso de prédios privados que estejam ociosos ou
que sejam objeto de doação em pagamento de tributos municipais, ou prédios
públicos edificados para essa finalidade.
Parágrafo único – O incentivo previsto no inciso I condicionará, na hipótese de
edificação construída pela empresa beneficiada, a reversão das benfeitorias em
favor do Município quando houver cessação das atividades, devendo haver a
desocupação do imóvel.
Art. 3º - A empresa interessada nos incentivos previstos nesta Lei deverá
requerer o auxílio desejado ao Município, juntando ampla justificativa sobre os
propósitos industriais, com indicação do número de empregos que gerará, da
estimativa do faturamento mensal, bem como de declaração do prazo que
pretende manter-se instalada, do projeto da obra a ser executada, apresentando
ainda o memorial descritivo, de custo do material e mão de obra.
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Art. 4º - O Executivo Municipal decidirá, atestando a vantagem da instalação
para o Município, de forma fundamentada, podendo deferi-la total ou
parcialmente, apresentando estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que iniciar sua vigência e nos dois anos seguintes, conforme Lei
Orgânica do Município.
Art. 5º - As empresas beneficiadas com algum dos incentivos previstos nesta Lei
deverão recrutar sua mão de obra entre os moradores do município de Planalto.
Art. 6o – Ressalva-se a obrigação do artigo 5o para os cargos técnicos, de direção
e de gerenciamento, até o limite de 10% (dez por cento) do total da mão-de-obra
utilizada.
Art. 7o – O limite previsto no artigo 6o poderá ser extrapolado na hipótese de,
comprovadamente, não existir mão-de-obra disponível no Município.
Art. 8º - O ajuste ou acordo referente ao incentivo de que trata a presente Lei
depende da celebração de convênio entre o Município e a empresa beneficiada, a
qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações.
I – Os incentivos concedidos pelo Município, devidamente qualificados;
II – Obrigações da empresa em face de concessão dos benefícios;
III – Cláusulas gerais pelo descumprimento do acordo, previstas nos artigos 9º e
10 desta Lei;
IV – Anexo ao convênio, o pedido da empresa, conforme artigo 3º desta Lei, e o
parecer das Secretarias de Administração e Secretaria de Finanças, com decisão
fundamentada do Executivo Municipal.
V – Parecer do Conselho Municipal do Meio Ambiente.
Art. 9º - No caso de descumprimento das condições previstas nesta Lei e no
convênio a ser firmado com a empresa beneficiária, a mesma ficará obrigada a
ressarcir os valores pelos benefícios recebidos, devidamente corrigidos,
acrescidos de 01% (um por cento) de juros ao mês, a contar da data da
concessão do benefício, do efetivo dispêndio ou, ainda, da prestação dos
serviços.
Parágrafo único – Os sócios ou proprietários ficarão solidariamente
responsáveis, juntamente com e empresa beneficiada, pelo integral
cumprimento das condições estabelecidas para obtenção do incentivo objeto
desta Lei.
Art. 10 – A empresa beneficiada não poderá cessar voluntariamente suas
atividades, reduzir o seu quadro de empregos em parcela superior a 20% (vinte
por cento), ou transferir sua sede para outro Município antes de decorrido o
prazo de 05 (cinco) anos.
Art. 11 – O descumprimento da proibição prevista no artigo 10 obrigará a
beneficiária a restituir em dobro os valores dos benefícios recebidos, corrigidos
monetariamente a partir da data em que seriam devidos.
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Art. 12 – A obrigação de ressarcimento prevista no artigo 11 deixará de ser
exigível em face da ocorrência de fatos cujos efeitos ocorram sem interferência
da beneficiária, tais como: ocorrência de sinistros ou calamidades, inviabilidade
econômica do negócio em decorrência de alterações cambiais e mercadológicas
bruscas, devidamente comprovadas, quando então restituirá apenas os valores
gastos pelo Município com a concessão dos incentivos acrescidos de correção
monetária e juros de 1º (um por cento) ao mês.
Art. 13 - A empresa beneficiária deverá entrar em funcionamento no prazo não
superior a 06 (seis) meses a partir da conclusão das obras de construção do
prédio ou assinatura do contrato de locação, sob pena de rescisão do convênio.
Art. 14 – As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta do
orçamento fiscal do Município.
Art. 15 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, ESTADO DA BAHIA.
Em 18 de Agosto de 2021.

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
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