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LEI N° 352/2021 DE 18 DE MAIO DE 2021.

Disp6e sobre a politica pt]blica
miinjcjpal
de
incentjvo
ao

desenvolvimento das indtlstrias
de confeccao textil do Estado de
Goi5s.

0 PREFEIT0 MUNICIPAL DE CAMPOS VERDES-GO, ESTADO DE
GOIAS, nos termos da Constituicao Federal, Constituicao Estadual e
em especial da Lei Organica do Municfpio, faz saber que a Camara
Municipal aprova e eu Prefeito sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 - Fica instituida a incubadora ``AMELIA NAVES" que institui a

Politica de Desenvolvimento das Inddstrias de Confecc6es Texteis no
Municfpio de Campos Verdes, com a finalidade de estimular o
desenvolvimento da indtlstria textil e confeccao para geracao de
empregos.

I - Fortalecer a cadeia produtiva do setor textil;
11- Incentivar a producao e a comercializacao de vestu5rio;

Ill - Promover o desenvolvimento e a divulgac5o de tecnologias
aplic5veis a esse setor industrial;

IV -Participar de feiras voltadas para o mercado atacadista.

V - Contribuir para a gerac5o de empregos e para aumento da renda,
princjpalmente mediante ac6es voltadas para o setor, observando-se
os principios do desenvolvimento sustentavel.

Art.

2°

-

As

ae6es

governamentais

observarao

as

seguintes

diretrizes:

I - Promover o desenvolvimento e a divulgacao de novas t6cnicas na
confecsao;
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11 -Desenvolver ac6es de capacita¢ao cBF#jsi%3h9a9i8/°p°8Jr-a76 tecnicos,
inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de comercializac5o;
Ill -Apoio, incentivo as iniciativas de transformac§o criativa;

IV - Crjar mecanismo que propiciem
diferenciado para fomentar a producao textil;

tratamento

trjbutarjo

V - Estimulo a atividade de inovacao nas instituic5es;

VI - Promoc5o da competitivjdade empresarial no mercado estadual e
nacional;

VII - Promo¢ao e
capacitacao;

continuidade dos

processos de formacao

e

VIII - atratividade dos instrumentos de fomento, bern como sua
permanente atualiza¢5o e aperfeicoamento;

IX-

Art. 30 - Fica autorizado o Poder Executivo custear o aluguel do

espaco, 5gua, energia consumida e o transporte dos materials
necess5rios para o desenvolvimento da atividade de confeccao.
I Somente poder ser beneficiadas as empresas instaladas em
Campos Verdes;
11 - As entidades que receberem recursos transferidos a titulo de
subven¢5es para cumprimento do Caput, ser5o obrigadas a
comprovar a aplicacao dos recursos recebidos, segundo a finalidade
aprovada, sob pena de suspensao de novas transferencias e
penalidade civil, criminal e administrativas.

Art. 40 - F.ica autor.izado o municipio a criaeao do programa de
incubadora de empresas ``Amelia naves" para desenvolvimento da
politica pdblica, em que os interessados em participar do programa
dever5o atender o edital de chamamento a ser publicado pelo

"un'c`p`o

(f_1
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Art. 5o2°:' Fi°c2a autorizado o municipio a de%tpnJJ81V48i.9fe#g°b-#a atra€ao
de empreendimento que queria instalar na cidade, bern como
exposicao dos produtos feitos na localidade.

Art. 60 - Dentro da politica de Fomento ``Amelia Naves" fica
autorizado o municipio para atracao de investimento e urn incentivo
do Poder pt]blico Municipal, as facc6es que desejam ou as que vierem
a se instalar no municipio, de acordo com seu potencial e dentro dos
recursos disponiveis, sob forma de execucao conjunta ou isolada a
utilizacao dos bens pdblicos e servidores para concretizac5o da acao.

Art. 70 - Fica autorizado o municipio a celebrar convenios para o
desenvolvimento do programa com entidades de Desenvolvimento
social, tais comoo Servi¢o Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas SEBRAE; Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI;
SINVEST - Sindicato das Inddstrias do Vestuario no Estado de Goi5s;

FIEG - Federacao das Industria do Estado de Goi5s; e FGM Federac5o Goiana dos Municipios.

Art. 80 - Os beneficios constantes nesta lei s5o exclusivos as
empresas localizadas dentro do(s) pfedio(s) da incubadora.

Arl:. 90- Esta Lei entra em vigor na data de sua publica¢ao.

GABINETE DO PREFEIT
18 DE MAIO DE 2021.

MUNICIPAL DE CAMPOS

-GO, AOS

Ida Soares Naves
PREFEITO
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CERTIDA0 DE PUBLICA

Certifico e dou fe , para os devidos fins de comprova€ao legal, que foi
publicado no placard da Prefeitura Municipal de Campos Verdes, Estado de
Goias, no dia 18 de Maio de 2021, devendo permanecer o mesmo pelo
periodo de 10 (dez) dias, a Lei no 352/2021 de 18 de Maio de 2021 que

"Disp6e sobre a politica pablica municipal de incentivo ao

desenvolvimento das jnddstrias de confeccao textil do Estado
de Goias".

Campos verdes - GO, aos 1 8 de Maio de 202 1 .

Secretaria Mum de Administrapao e Planejamento
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