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PROJETO DE LEI Nº 127, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 

Institui o “Pro_Move Lajeado” e caracteriza 
a “Rota da Inovação” como ação 
estratégica. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituído o “Pro_Move Lajeado”, movimento organizado de 

forma autônoma, integrado pelas entidades que compõem a quádrupla hélice, do 
qual fazem parte o Poder Público, Universidades, Setor Empresarial e Sociedade 
Civil. 

 
Art. 2º O “Pro_Move Lajeado” terá como objetivos: 
 
I - aplicar o conceito de cidades inteligentes e apresentar soluções para a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade, ampliando o conhecimento dos seus 
cidadãos, a fim de impulsionar o desenvolvimento econômico, especialmente 
através de uma matriz de inovação e tecnologia, incentivando a geração e 
ampliação de postos de trabalho; 

 
II - revitalizar imóveis mediante a concessão de incentivos fiscais no 

perímetro estabelecido como “Rota da Inovação”, vinculando o Parque Tecnológico 
Tecnovates com a parte central do Município, através do fluxo nas ruas Bento Rosa 
e Osvaldo Aranha; 

 
III - atrair novas empresas e novos empreendedores com atuação na área 

de inovação e tecnologia;  
 
IV - criar ambiente de inovação responsável por conectar governo com 

academia, empresas e comunidade em geral, unindo talentos, tecnologia, capital e 
conhecimento para alavancar o potencial empreendedor e inovador dos atores 
envolvidos. 

 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por: 
 
I - Empresas inovadoras e de base tecnológica: empresários individuais, 

empresas individuais de responsabilidade limitada e sociedades empresárias de 
qualquer porte que tenham como atividade principal expressamente prevista em seu 
contrato ou estatuto social, a criação, a fabricação, o desenvolvimento ou o 
aperfeiçoamento de softwares, aplicativos para aparelhos eletrônicos, dispositivos 
físicos de caráter inovador elaborados para utilização como ferramenta tecnológica 
apta a desenvolver ou facilitar o exercício de outras atividades econômicas 
existentes no mercado, bem como a pesquisa e desenvolvimento em inovação e 
tecnologia; 
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II - Empresas incentivadas: aquelas que exercem atividades empresariais 
de base inovadora e tecnológica, nos termos do inciso anterior, devidamente 
instaladas na “Rota da Inovação”, que atendam integralmente os requisitos previstos 
nesta Lei; 

 
III - Órgão gestor: o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CMTI), é o responsável pela aprovação e análise das empresas que 
pleitearem os benefícios da “Rota da Inovação”, bem como as avaliações e 
fiscalização dos incentivos gerados, e das respectivas renovações, com base no 
disposto no art. 6º da Lei nº 10.134/16; 

 
Art. 4º Ficam estabelecidas, dentro do “Pro_Move Lajeado”, as condições 

para a instalação da “Rota da Inovação”, um parque Tecnológico Urbano, com 
objetivo de atração de Empresas Intensivas em Tecnologia, interligando pontos 
estratégicos de áreas de inovação e tecnologia da cidade de Lajeado, de forma a 
criar um roteiro para apresentar e promover o ecossistema de inovação, ajudando 
ainda na revitalização de áreas da cidade, em especial àquelas situadas no Centro 
Histórico. 

 
Art. 5º Ficam definidas as coordenadas da “Rota da Inovação”, no 

Município de Lajeado, conforme abaixo: 
 
I - Inicia ao norte da Rua Bento Rosa no encontro com a Avenida 

Amazonas, segue pela Rua Bento Rosa, rumo sul, em faixas de 100,00 metros a 
partir do alinhamento dos lotes, para cada lado da via, até encontrar o viaduto da 
BR-386. A oeste da BR-386, segue pelo prolongamento da Rua Jacob S. Sobrinho, 
rumo oeste até a Rua 17 de Dezembro, seguindo rumo noroeste pela Rua Erwino 
Heemann, até encontrar a Rua Rodolfo Germano Hexsel, seguindo pela mesma 
rumo sudoeste, cruzando a Avenida Décio Martins Costa, seguindo pela Rua Cel. 
João Batista de Mello rumo sudoeste até encontrar a Rua Bento Gonçalves, 
seguindo rumo sudeste por esta via até encontrar a Rua Cel. Francisco Oscar 
Karnal, seguindo por esta via rumo sudoeste até encontrar a Rua Borges de 
Medeiros e sua projeção rumo sul até  encontrar a Rua Rio Branco, seguindo até 
encontrar a Rua Barão do Santo Ângelo, segue rumo sudoeste até encontrar a 
Travessa Sem Nome, seguindo por esta até encontrar a Rua Dr. Parobé, seguindo 
rumo sudoeste até encontrar o Arroio Saraquá, seguindo rumo sudeste até encontrar 
o Rio Taquari e segue rumo nordeste pelo Rio Taquari a montante até encontrar a 
BR-386, deste ponto segue rumo norte até encontrar a projeção da Rua Jacob S. 
Sobrinho. 

  
Art. 6º A “Rota da Inovação” tem como objetivos: 
 
I - contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Lajeado e 

região, a partir da atração e consolidação de investimentos e negócios em atividades 
de base tecnológica ou inovadora; 

 
II - incentivar a criação de um ambiente empreendedor de produção 

tecnológica ou inovadora, caracterizado pela presença de micros, pequenas, médias 
e grandes empresas no mesmo local geográfico, atraindo e mantendo no Município 
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capital humano e projetos de negócio com alto potencial de crescimento; 
 
III - auxiliar no desenvolvimento, aperfeiçoamento e difusão de soluções 

tecnológicas ou inovadoras e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado, 
induzindo a cultura de inovação no Município; 

  
IV - incentivar o intercâmbio de idéias capazes de fomentar o 

desenvolvimento de atividades de base tecnológica ou inovadora; 
 
V - contribuir para o aumento da competitividade das empresas por meio 

de aumento do valor agregado pela inovação em produtos, processos e serviços, 
bem como pelo desenvolvimento de novos negócios, tais como startups; 

 
VI - incentivar a cooperação entre Governo, Empresa e Academia; 
 
VII - promover o adensamento da cadeia produtiva nas áreas de atuação 

buscando o fortalecimento de empresas de base tecnológica de diversos portes nos 
aspectos ligados à gestão empresarial, oferta de mão-de-obra qualificada, 
modernização de infraestrutura e acesso a fundos de investimento; 

 
VIII - contribuir para o aumento da taxa de sobrevivência de empresas de 

base tecnológica ou inovadora; 
 
IX - promover o fortalecimento do ecossistema empreendedor de base 

tecnológica ou inovadora do Município e região; 
 
X - consolidar a inserção do Município de Lajeado no cenário 

internacional de inovação e tecnologia com a finalidade de promover novos 
negócios. 

 
Art. 7º Para pleitear os benefícios da “Rota da Inovação” o interessado 

deverá: 
 
I - ser pessoa jurídica legalmente constituída; 
 
II - possuir ambiente adequado para desenvolvimento de atividades de 

tecnologia ou inovação; 
 
III - elaborar e manter um programa de sustentabilidade; 
 
IV - requerer ao Órgão Gestor a adesão e obter o deferimento da 

solicitação para inclusão na “Rota da Inovação” de Lajeado; 
 
V - estar efetivamente instalado no espaço físico definido como “Rota da 

Inovação”, nos termos desta Lei; 
 
VI – cumprir, regularmente, com as obrigações tributárias, principais e 

acessórias, no prazo e na forma previstos na legislação tributária, salvo em relação 
àquelas que se encontrem com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial 
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ou administrativa; 
 
VII - ser considerada empresa de base tecnológica, preferencialmente 

com alinhamento no ecossistema de inovação de Lajeado. 
 
Art. 8º O requerimento para deferimento dos benefícios deverá estar 

instruído com os seguintes documentos: 
 
a) comprovante de endereço onde conste que a empresa está instalada 

na área abrangida pela “Rota da Inovação”; 
 
b) certidão negativa de débitos tributários municipal, estadual e federal 

nos termos estabelecidos nesta Lei; 
 
c) demonstração de que a empresa encontra-se registrada ou de forma 

regular, que exerça atividade considerada como base tecnológica.  
 
§1º O interessado em obter a adesão ao programa e que não cumprir os 

requisitos necessários, deverá apresentar declaração de que pretende se instalar no 
espaço físico definido como “Rota da Inovação” e iniciar suas atividades no prazo 
máximo de 12 (doze) meses.  

 
§2º O interessado que obtiver a adesão nos termos descritos no §1º deste 

artigo, somente fará jus ao benefício relacionado ao Imposto sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI) eventualmente devido, ficando a isenção do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) condicionada ao efetivo início das 
atividades, sendo que o pedido quanto a este último deverá ser protocolado até o dia 
30 de junho do ano anterior ao benefício, para que possam ser cumpridos os 
ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao impacto na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias do ano subseqüente. 

 
§3º O interessado que obtiver os benefícios estabelecidos nesta Lei e não 

iniciar suas atividades no prazo definido, deverá efetuar o pagamento do ITBI 
devido, corrigido conforme as diretrizes estabelecidas na legislação municipal, sem 
prejuízo dos demais encargos legais. 

 
Art. 9º A empresa que obtiver a adesão à “Rota da Inovação”, fará jus aos 

seguintes benefícios: 
 
I - isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU) incidente sobre o imóvel de propriedade da empresa 
incentivada, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir do exercício 
seguinte à adesão; 

 
II - isenção do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI) referente à aquisição de imóvel destinado à implantação da empresa; 
 
III – uso do Selo “Rota da Inovação” conforme regramento a ser definido 

por Decreto. 
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§ 1º O incentivo previsto no inciso I, no caso de imóvel locado, somente 

será concedido caso conste do contrato de locação cláusula de transferência do 
encargo tributário para o locatário. 

 
§2º O benefício de que trata o inciso II deste artigo somente será 

concedido aos contribuintes que declararem ocorrência do fato gerador por ocasião 
da escrituração do respectivo título aquisitivo. 

 
§3º Os benefícios estabelecidos nos incisos I e II do caput deste artigo 

serão suspensos na hipótese da empresa beneficiária encerrar ou suspender as 
atividades no local objeto dos benefícios ou não requerer junto ao órgão gestor a 
renovação ao Programa de Incentivos. 

 
§4º Para obtenção do benefício fiscal constante do inciso II deste artigo 

bastará que a interessada declare que o imóvel beneficiado pela isenção destinar-
se-á à implantação da empresa de base tecnológica, cujas atividades empresariais 
deverão se iniciar em até 12 (doze) meses da adesão. 

 
§5º O descumprimento do prazo previsto no parágrafo anterior obrigará a 

beneficiária ao pagamento do ITBI devido à época da concessão da isenção, com o 
valor devidamente atualizado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei 
Municipal, sem prejuízo dos demais encargos legais. 

 
Art. 10 Constituem-se em obrigações da empresa selecionada para 

participar da “Rota da Inovação”: 
 
I - Colaborar na manutenção dos espaços públicos localizados no 

perímetro da Rota da Inovação; 
 
II - Incentivar ações que visem o desenvolvimento das políticas públicas e 

privadas de inovação e tecnologia no Município; 
 
III - Destinar no mínimo 03 (três) dias de trabalho por ano em atividades 

relacionadas ao “Pro_Move Lajeado”. 
 
Art. 11 A pessoa jurídica beneficiada pelos incentivos instituídos por esta 

Lei, que encerrar suas atividades irregularmente, ficará impedida de pleitear novos 
benefícios. 

 
Parágrafo único. Os benefícios serão revogados caso seja constatado 

que há coincidência, ainda que parcial, entre os sócios participantes do capital social 
da empresa que encerrou suas atividades irregularmente, com outra que esteja 
fruindo ou que pretenda obtê-los. 

 
Art. 12 A isenção relativa ao IPTU prevista no Art. 9º, I, limita-se ao valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por empreendimento. 
 
Art. 13 Os incentivos fiscais instituídos por esta Lei não poderão ser 
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usufruídos cumulativamente com outros da mesma natureza, previstos em lei 
anterior ou superveniente. 

 
Art. 14 O deferimento do benefício fiscal não dispensará o contribuinte do 

cumprimento das obrigações acessórias. 
 
Art. 15 As empresas beneficiadas deverão apresentar documentação que 

comprove a continuidade de seu enquadramento nas condições originais ou solicitar 
reenquadramento em novas condições, a cada 24 (vinte e quatro) meses, contados 
da data de início da concessão. 

 
Art. 16 A empresa beneficiada que não atender aos requisitos desta Lei e 

se mantiver na fruição dos benefícios, deverá ressarcir aos cofres públicos os 
valores indevidamente não recolhidos ou recolhidos a menor de IPTU e ITBI, no 
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação expedida pela Secretaria da 
Fazenda. 

 
Art. 17 Demais disposições desta Lei poderão ser regulamentadas por 

Decreto do Poder Executivo. 
 
Art. 18 Os benefícios tributários concedidos com base nesta lei entrarão 

em vigor a partir do ano de 2021. 
 
Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

Endereço: Rua Júlio May, nº 242 –  Bairro Centro – CEP 95.900-000 
E-mail: sead@lajeado.rs.gov.br – Fones: (51) 3982-1000 ou 3982-1013 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 127/2019 
             Expediente: 22774/2019 

 

 
SENHORA PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 
 
 
Encaminhamos a este poder Legislativo o anexo Projeto de Lei que 

institui o “Pro_Move Lajeado e caracteriza a “Rota da Inovação” como ação 
estratégica do Município. 

O “Pro_Move Lajeado” é resultado do movimento organizado por um 
grupo integrado por representantes do poder público, setor empresarial, 
universidade e entidades da sociedade civil que se reunirá periodicamente para 
discutir alternativas e ações para promover a inovação, o empreendedorismo, a 
geração de emprego e renda e a qualidade de vida no município. 

A “Rota da Inovação”, por sua vez, será constituída de uma área física 
previamente estabelecida, entre o Tecnovates e o Centro Histórico Municipal, ao 
longo da Rua Bento Rosa, sendo que as empresas que se estabelecerem no local 
terão direito aos benefícios descritos em lei, a fim de que possam ajudar no 
desenvolvimento da área  bem como na revitalização do centro histórico municipal. 

Dentre os principais objetivos da “Rota da Inovação” estão o 
desenvolvimento econômico e social da cidade a partir da atração e consolidação de 
investimentos e negócios em atividades de base tecnológica ou inovadora; a criação 
de um ambiente empreendedor, com busca de soluções tecnológicas e inovadoras; 
contribuir para o aumento da competitividade das empresas por meio de aumento do 
valor agregado pela inovação em produtos e serviços, bem como pelo 
desenvolvimento de novos negócios; aumentar e incentivar a cooperação entre 
Governo, Empresas, Academia e a Sociedade Civil. 

Com isso, busca-se a consolidação do Município de Lajeado no cenário 
nacional e internacional de inovação e tecnologia, trazendo consigo a promoção de 
novos negócios, novas oportunidades de trabalho e aproximando os 
empreendedores de nossa cidade dos pólos mundiais de inovação. 

É fato que grande número de municípios está nesta busca de desenvolver 
programas que visem fomentar a inovação e tecnologia, e Lajeado não pode se 
furtar de buscar ser referência em tal área, em especial se considerarmos que 
muitas empresas aqui estabelecidas já estão trabalhando neste segmento, utilizando 
técnicas e processos inovadores, com tecnologia de vanguarda. 

Para que o ambiente se torne atraente para empresas locais ou mesmo 
para aquelas que venham de fora, a proposta prevê benefícios como a isenção de 
pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
incidente sobre o imóvel de propriedade da empresa incentivada, por cinco anos e a 
isenção do pagamento do Imposto sobre a Transmissão inter vivos de Bens Imóveis 
e de direitos a ele relativos (ITBI) referente à aquisição de imóvel destinado à 
implantação da empresa.  
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Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação e 
aprovação do projeto de Lei, em regime de urgência, conforme disciplina o art. 89 da 
lei Orgânica do Município. 

Atenciosamente, 

LAJEADO, 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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