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DECRETO Nº 32456  
    
de 12 de fevereiro de 2015. 
 
Regulamenta a Lei Municipal nº 7.306, de 04 de 
setembro de 2014, alterada pela Lei Municipal nº 
7.365, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe 
sobre a concessão de incentivos fiscais e 
tributários para empresas instaladas ou 
instalando-se no Município de Guarulhos e dá 
outras providências. 

 
SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, 

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da 
Lei Orgânica do Município e considerando o que consta nos processos administrativos 
nºs. 59.869/2013 e 65.487/2014; 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos deste Decreto, as normas e 

diretrizes a serem adotadas para a concessão dos benefícios fiscais e tributários de que 
trata a Lei Municipal nº 7.306, de 04 de setembro de 2014, alterada pela Lei Municipal nº 
7.365, de 29 de dezembro de 2014. 

 
Art. 2º Para fins deste Decreto considera-se: 
I - Empresa Instalada: aquela cuja atividade, na data do requerimento 

do incentivo, conste inscrita em período superior a sessenta meses perante o Cadastro 
Fiscal Mobiliário; 

II - Empresa Instalando-se: aquela cuja atividade, na data do 
requerimento do incentivo, comprove sua inscrição no Cadastro Fiscal Mobiliário em 
período inferior a 60 meses; 

III - Indústria: aquela considerada como: 
a) empresa de constituição jurídica e fiscal própria; 
b) empresa equiparada de acordo com o enquadramento do Fisco 

Estadual e Federal. 
IV - Centros de Distribuição: são considerados estabelecimentos 

auxiliares exercendo exclusivamente atividades de apoio a outros estabelecimentos da 
própria empresa de acordo com o Código Nacional de Atividades Econômicas em 
consonância com a Resolução CONCLA nº 03 de 4 de julho de 2002, desde que gere 
receita para o Município nas suas operações/ movimentações relativas a circulação de 
mercadorias e sobre os serviços prestados - ICMS, salvo o gerado pelas operações de 
transporte; 

V - Valor Adicionado: Valor Adicionado Fiscal conforme a legislação 
vigente; e 

VI - Postos de Trabalho: empregos diretos disponíveis ou criados 
pelas empresas em virtude da instalação ou ampliação na cidade. 
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Art. 3º Os benefícios fiscais serão concedidos apenas às empresas 

instaladas ou instalando-se no Município que se enquadrarem como indústria e centros de 
distribuição de acordo com os critérios e exigências estabelecidos neste Decreto e serão 
isentas do pagamento dos seguintes impostos: 

I - Imposto Predial, Territorial e Urbano - IPTU incidente sobre o imóvel 
correspondente pelo período de até 10 anos; e/ou 

II - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente 
sobre a mão de obra utilizada na construção da instalação da empresa e na ampliação da 
área edificada das empresas já estabelecidas no Município. 

Parágrafo único. O incentivo fiscal ao ISSQN eventualmente incidente 
sobre a mão de obra utilizada na construção para instalação ou ampliação da atividade só 
será concedido desde que a empresa interessada ou seus sócios comprovem que 
executaram diretamente a obra objeto do benefício ou por empresa terceirizada por eles 
contratada através de instrumento jurídico próprio. 

 
Art. 4º A concessão de incentivo fiscal para as empresas que estão 

instalando-se no Município só ocorrerá se apresentarem, no mínimo, 500.000 UFG 
(quinhentas mil Unidades Fiscais de Guarulhos) de valor adicionado. 

 
Art. 5º A concessão de incentivo fiscal para as empresas já instaladas 

no Município só ocorrerá desde que comprovado o incremento com base no exercício 
anterior, de no mínimo: 

I - 20% (vinte por cento) de postos de trabalho; ou 
II - 20% (vinte por cento) de suas operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre a prestação de serviços - ICMS. 
Parágrafo único. A base de cálculo para aplicação dos percentuais 

fixados neste artigo corresponde, no que couber, ao requisito estabelecido no artigo 
anterior. 

 
Art. 6º As empresas que já foram beneficiadas pelo período definido na 

Lei Municipal nº 7.306/2014 poderão obter novo benefício por mais 10 (dez) anos, desde 
que mantidos os requisitos do artigo 5º deste Decreto, proporcionalmente à nova 
ampliação que poderá ser física, econômica, de postos de trabalho ou de valor adicionado 
conforme Anexo Único da Lei Municipal nº 7.306/2014. 

Parágrafo único. O aumento da atividade pura e simples em razão de 
fusão ou união de empresas já instaladas no Município que não gere incremento não será 
considerado para efeito deste artigo. 

 
Art. 7º Gozarão da isenção fiscal de que trata o artigo 3º deste Decreto 

as empresas que comprovarem a propriedade do imóvel ou a sua posse mediante a 
apresentação de documentos próprios. 

Parágrafo único. A isenção fiscal recairá sobre a inscrição cadastral 
do imóvel. 
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 CAPÍTULO II 

Dos Procedimentos para a Obtenção dos Benefícios 
 

Art. 8º Para se habilitar aos benefícios de que trata este Decreto, seja 
nas homologações ou manutenções, as empresas interessadas deverão submeter seus 
pedidos à apreciação do Executivo Municipal junto a qualquer das Unidades do Fácil - 
Central de Atendimento ao Cidadão, mediante o preenchimento de requerimento próprio 
nos moldes deste Decreto: 

I - Requerimento para Empresas Instalando-se - IPTU - Anexo I; 
II - Requerimento para Empresas Instalando-se - ISSQN - Anexo II;  
III - Requerimento para Empresas Instaladas em ampliação - IPTU - 

Anexo III; 
IV - Requerimento para Empresas Instaladas em ampliação - ISSQN - 

Anexo IV; 
V - Requerimento para Ampliação proporcional de acordo com o artigo 

19 da Lei Municipal nº 7.306/2014 - Anexo V; e 
VI - Requerimento para Renovação da concessão para o exercício 

seguinte - Anexo VI. 
§ 1º O requerimento acompanhado com toda a documentação 

especificada neste Decreto deverá ser protocolado individualmente para cada tributo 
correspondente até o dia 30 de outubro do exercício anterior ao ano em que a isenção 
será pleiteada ou renovada. 

§ 2º O pedido de manutenção da isenção fiscal deverá ser anexado ao 
processo de origem na forma de ordem de anexo. 

§ 3º A requerente que não apresentar no prazo todos os documentos 
exigidos neste Decreto terá o seu pedido indeferido e arquivado diretamente pelo 
Presidente do Grupo Executivo de Incentivos Fiscais - GEIF. 

 
Art. 9º Os documentos obrigatórios para análise da aptidão e 

enquadramento da requerente na isenção fiscal serão divididos de acordo com o pedido 
formulado da seguinte forma: 

I - Empresas Instalando-se - IPTU; 
II - Empresas Instalando-se - ISSQN;  
III - Empresas Instaladas em ampliação - IPTU; 
IV - Empresas Instaladas em ampliação - ISSQN; e 
V - Ampliação proporcional de acordo com o artigo 19, da Lei Municipal 

nº 7.306/2014. 
 

SEÇÃO I 
Da Apresentação dos Documentos. 

 
Art. 10. Os documentos protocolados deverão estar legíveis e válidos e 

serão apresentados obrigatoriamente na sua forma original ou por cópias autenticadas em 
cartório ou pelo servidor público da Unidade do Fácil - Central de Atendimento ao Cidadão 
mediante a apresentação na sua forma original neste último caso. 

 
Parágrafo único. A ausência de qualquer um dos documentos 

solicitados ou a constatação de invalidades ou documentos vencidos impedirá a 
tramitação da análise do pedido pelo Grupo Executivo de Incentivos Fiscais - GEIF sendo 
indeferido e arquivado sumariamente pelo Presidente do GEIF. 

 



Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos 

 
 

 Art. 11. Para análise do requerimento do incentivo relativo ao IPTU 
quando a empresa estiver instalando-se no Município deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 

I - Requerimento devidamente preenchido de acordo com o pretendido 
no artigo 8º; 

II - Quanto a regularidade da empresa: 
a) Estatuto Social ou Contrato Social originário e a alteração que 

comprove a sua instalação na cidade, todos devidamente registrados conforme determina 
a lei federal, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de 
eleição dos seus administradores; 

b) - Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP com validade de 
até 90 dias; 

c) - Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ); 

d) - Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede 
social da empresa e da comarca de Guarulhos/SP com validade dentro dos últimos 03 
(três) meses; 

e) - Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); 
f) - Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); 
g) - Certidão Negativa de Débitos Estaduais; e 
h) - Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN. 
 

III - Quanto ao imóvel objeto do incentivo: 
a) Matrícula ou Transcrição do Imóvel que comprove a propriedade do 

imóvel; 
b) Se o caso, por escritura pública ou instrumento particular com 

respectivo reconhecimento das firmas, que comprove a posse do imóvel, tais como: 
compra e venda, cessão, permissão, contrato de locação; 

c) Licença de Funcionamento expedida pelo Município de Guarulhos; 
d) Certificado de Conformidade dos Equipamentos expedida pelo 

Município de Guarulhos; 
e) Projeto de construção e/ou ampliação e/ou regularização de obra 

devidamente aprovado pela Prefeitura; 
f) Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se); e 
g) Licença de Operação ambiental expedido pelo órgão competente. 
 
IV - Quanto aos Postos de Trabalho: 
a) Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do exercício anterior; 
b) Cadastro Geral de Empregos e Desempregos - CAGED dos últimos 

12 meses; e 
c) Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da 

empresa instalada em Guarulhos. 
 

V - Indicação e qualificação completa do representante legal da 
requerente que subscreve os documentos e de quem assinará o instrumento legal que 
concederá o benefício, acompanhado de procuração com fins específicos com validade 
de 1 (um) ano, quando for o caso. 

Parágrafo único. A requerente que não possua o documento definitivo 
relativo aos itens “c”, “d”, “f” e “g” do inciso III deste artigo, mas que possua e apresente 
protocolo do pedido respectivo, será encaminhado o processo administrativo de isenção 
às secretarias competentes, quando no âmbito municipal, para análise e manifestação 
conclusiva de tais protocolos antes da análise do deferimento do pedido de isenção. 
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 Art. 12. Para análise do requerimento do incentivo relativo ao ISSQN 
quando a empresa estiver instalando-se no Município deverão ser apresentados os 
documentos contidos no artigo 11 e os seguintes documentos: 

I - Certificado de Quitação do ISSQN; ou 
II - Contratos firmados com empresas construtoras relativo a mão-de-

obra do imóvel objeto da isenção. 
 
Art. 13. Para análise do requerimento do incentivo relativo ao IPTU e 

ISSQN quando a empresa estiver instalada no Município e faça ampliação deverão ser 
apresentados os documentos contidos no artigo 11 e os seguintes documentos: 

I - Cadastro Geral de Empregos e Desempregos - CAGED dos últimos 
24 meses se o incremento for justificado pelos postos de trabalho; ou 

II - Se o critério adotado pela interessada for justificado pelo ICMS, a 
Secretaria de Finanças fará inicialmente a análise da Guia de Informação e Apuração do 
ICMS - GIA da requerente e encaminhará seu parecer ao Presidente do GEIF observados 
os critérios estabelecidos neste Decreto. 

 
Art. 14. Para análise do requerimento do incentivo relativo ao IPTU e 

ISSQN quanto a ampliação, de acordo com o artigo 19, da Lei Municipal nº 7.306/2014, 
deverão ser apresentados os documentos contidos nos artigos 11 e 12, respectivamente, 
e a requerente deverá mencionar qual o critério que justifica o pedido, sendo que a 
documentação exigida será de acordo com o critério apresentado, se: 

I - justificado pelo critério econômico ou valor adicionado, a Secretaria 
de Finanças fará inicialmente a análise da Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA 
da requerente e encaminhará seu parecer ao Presidente do GEIF observados os critérios 
estabelecidos neste Decreto; 

II - em razão dos postos de trabalho deverá apresentar o Cadastro 
Geral de Empregos e Desempregos - CAGED dos últimos 24 meses; e 

III - em razão da ampliação física deverá apresentar somente os 
documentos contidos nos artigos 11 e 12 respectivamente. 

 
SEÇÃO II 

Da Forma e Prazos para Manutenção do Benefício 
 

Art. 15. Os benefícios de que trata este Decreto serão concedidos 
anualmente e sucessivamente quando a empresa tendo recebido o primeiro benefício 
tenha adquirido direito a outro e nunca superior ao período de 10 (dez) anos. 

Parágrafo único. O benefício será concedido a partir do exercício 
imediatamente posterior ao término da concessão do primeiro benefício, desde que 
satisfeito os prazos e requisitos básicos para a sua manutenção. 

 
Art. 16. Perderá o direito ao incentivo concedido nos termos da lei, a 

empresa que: 
I - encerrar suas atividades e/ou do empreendimento; 
II - no término do período de concessão do benefício; ou 
III - apresentar informações falsas e inexatas, sendo-lhe imputada o 

parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal nº 7.306/2014. 
 
Art. 17. Se no decorrer do período do benefício concedido a requerente 

deixar de cumprir os requisitos previstos na Lei Municipal nº 7.306/2014 e neste Decreto 
para sua manutenção anual, ficará sujeita ao pagamento regular dos tributos até o efetivo 
cumprimento das obrigações estabelecidas. 
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Art. 18. Para a manutenção do benefício fiscal a requerente deverá 
apresentar anualmente e no prazo o requerimento de manutenção consoante Anexo VI 
deste Decreto acompanhado dos seguintes documentos: 

I - Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede 
social da empresa e da comarca de Guarulhos/SP com validade dentro dos últimos 03 
(três) meses; 

II - Cadastro Geral de Empregos e Desempregos - CAGED dos últimos 
12 meses; 

III - Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); 
IV - Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); 
V - Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, 

da empresa instalada em Guarulhos; 
VI - Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
VII - Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN; 
VIII - Se o instrumento jurídico que comprova a posse, na data do 

pedido da manutenção, não estiver válido ou no ano de seu vencimento, deverá 
apresentar novo instrumento com prazo de validade dentro do período dos 10 anos 
admitidos em lei ou pelo tempo que restar; e  

IX - Procuração com validade de 1 (um) ano acompanhada de RG, se 
for o caso. 

§ 1º O indeferimento da manutenção da isenção fiscal em determinado 
exercício ou pendente de análise, pelo Grupo de Incentivos Fiscais ou Junta de Recursos 
Fiscais do Município, não impede que no período remanescente da homologação seja 
requerido para os demais exercícios desde que atenda o prazo, critérios e condições 
estabelecidos em lei e neste Decreto. 

§ 2º Atendidas as formalidades e documentações exigidas, os pedidos 
de manutenção serão tratados e resolvidos diretamente pelo Presidente do GEIF, e 
somente a análise de pedido de recurso é que será submetida ao colegiado do GEIF. 

§ 3º Na manutenção o Presidente do GEIF tomará todas as medidas e 
fará todas as diligências necessárias para subsidiar sua decisão direta quanto ao pedido 
formulado. 

§ 4º Quando os contratos de locação estiverem com vigência por 
período indeterminado a requerente deverá apresentar Declaração de que o contrato 
permanece vigente. 

 
CAPÍTULO III 

Do Grupo Executivo de Incentivos Fiscais - GEIF 
 

Art. 19. O Grupo Executivo de Incentivos Fiscais - GEIF tem por 
finalidade proceder estudos, análises, pareceres e julgamentos sobre os pedidos dos 
benefícios fiscais de que trata a Lei Municipal nº 7.306/2014. 

Parágrafo único. O GEIF reunir-se-á ordinariamente a cada 3 (três) 
meses ou extraordinariamente a qualquer tempo através de convocação do seu 
presidente. 

 
Art. 20. Para a sua constituição serão nomeados vinte membros 

efetivos e respectivos suplentes com mandato de dois anos, permitida uma única 
recondução por igual período. 

§ 1º A nomeação dos membros do GEIF dar-se-á por Decreto do Poder 
Executivo a ser publicado no Diário Oficial do Município. 
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§ 2º Os servidores nomeados para compor o GEIF não terão prejuízos 
de suas regulares atribuições, mantendo a relação funcional com as respectivas unidades 
de origem. 

  
SEÇÃO I 

Da Composição e Perda do Mandato 
 

Art. 21. A composição do GEIF dar-se-á por representantes do Poder 
Público e da Sociedade Civil, conforme segue: 

I - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quatro representantes; 
II - Secretaria de Assuntos Jurídicos, dois representantes; 
III - Secretaria de Finanças, dois representantes; 
IV - Secretaria de Obras, dois representantes; 
V - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, dois representantes; 
VI - Secretaria do Trabalho, dois representantes; 
VII - seguimento empresarial, dois representantes; 
VIII - seguimento sindical, dois representantes; e 
IX - Câmara Municipal, dois representantes. 
§ 1º Os representantes das Secretarias serão indicados pelos 

Secretários de cada pasta e os representantes da Câmara Municipal serão indicados por 
seu Presidente. 

§ 2º Os representantes dos segmentos empresarial e sindical serão 
indicados por entidades representativas sediadas na cidade, sendo que em havendo mais 
de dois interessados por seguimento, a escolha deverá ser feita em consenso entre as 
entidades ou por votação. 

§ 3º As indicações dos representantes do Poder Público e da 
Sociedade Civil deverão ser encaminhadas ao Presidente do GEIF que providenciará a 
minuta de Decreto de nomeação a ser publicada no Diário Oficial.  

 
Art. 22. A Presidência e a Vice-Presidência do GEIF serão exercidas 

pelo Secretário e Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico, respectivamente. 
§ 1º O Vice-Presidente será chamado para presidir as reuniões no 

impedimento do Presidente. 
§ 2º O Presidente designará um funcionário para secretariar os 

trabalhos do GEIF. 
 
Art. 23. Perderá o mandato o membro que: 
I - deixar de comparecer as sessões por três vezes consecutivas ou 

seis alternadas no exercício, sem motivo justificado; 
II - praticar atos que venham a retardar o exame e julgamento dos 

processos; ou 
III - reter processos ou quaisquer expedientes em seu poder por mais 

de 30 (trinta) dias sem motivo justificado, com exceção dos prazos previstos para relatar 
ou preferir voto. 

Parágrafo único. A perda de mandato impedirá o seu retorno ao GEIF 
por um período de cinco anos. 
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SEÇÃO II 

Das Atribuições dos Membros do GEIF 
 

Art. 24. São atribuições do GEIF: 
I - proceder estudos, análises, pareceres e julgamentos sobre os 

pedidos dos benefícios fiscais de que trata a Lei Municipal nº 7.306/2014; 
II - sugerir procedimentos administrativos para a agilização da análise 

dos benefícios; 
III - analisar e julgar todos os requerimentos do benefício fiscal; e 
IV - analisar e julgar a respeito de recursos. 
 
Art. 25. Compete ao Presidente do GEIF: 
I - presidir as reuniões do GEIF; 
II - arquivar e desarquivar processo administrativo; 
III - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 
IV - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
V - expedir portarias; 
VI - representar o GEIF em reuniões, eventos perante as autoridades, 

órgãos e instituições civis ou públicas; 
VII - analisar e decidir diretamente sobre os pedidos de manutenção do 

benefício, desde que atenda integralmente com os critérios e documentos estabelecidos 
neste Decreto; 

VIII - encaminhar ao GEIF para análise e julgamento os pedidos de 
recurso de indeferimento de pedidos; 

IX - exercer o voto de desempate nas reuniões do GEIF; 
X - decidir sobre as questões de ordem ou submetê-las à consideração 

dos membros do GEIF quando omisso a Lei e o Decreto; 
XI - delegar as atribuições que lhe competem, em caráter eventual ou 

temporário; 
XII - expedir resoluções, ordens ou determinações do GEIF; 
XIII - propor normas para o bom andamento dos trabalhos do GEIF; e 
XIV - designar relator para os processos de homologação a fim de 

proceder análise e parecer conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias de seu envio. 
 
Art. 26. Compete aos demais membros do GEIF: 
I - participar de todas as discussões e deliberações do GEIF; 
II - votar as proposições submetidas à deliberação do GEIF; 
III - apresentar proposições, requerimentos, moções e questões de 

ordem; 
IV - comparecer às reuniões na hora pré-fixada; 
V - desempenhar as funções para as quais for designado; 
VI - preparar pareceres e relatórios sobre os processos administrativos 

que lhe forem distribuídos pelo Presidente do GEIF; 
VII - acatar as orientações do Presidente do GEIF; 
VIII - assinar as atas de reuniões do GEIF; 
IX - apresentar retificações ou impugnações às atas; 
X - justificar seu voto, quando for o caso; 
XI - apresentar à apreciação do GEIF quaisquer assuntos relacionados 

com suas atribuições; e 
XII - analisar e julgar todos os requerimentos que estejam aptos relativo 

ao primeiro ano do benefício fiscal. 
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 CAPÍTULO IV 

Dos Atos da Administração em relação ao pedido 
 

Art. 27. O requerimento do benefício fiscal será tratado por meio de 
processo administrativo devidamente formalizado atendendo todas as exigências e 
documentos contidos neste Decreto, e obedecerá ao seguinte trâmite sequencial: 

I - à Secretaria de Desenvolvimento Econômico que submeterá o 
protocolado a análise preliminar do Presidente do GEIF; 

II - à Secretaria de Finanças para prestar informações quanto à 
constituição do crédito tributário; e 

III - ao GEIF para análise, emissão de relatório e julgamento. 
Parágrafo único. Sempre que necessário o Presidente do GEIF 

encaminhará o protocolado às secretarias municipais afetas a fim de dirimir quaisquer 
dúvidas quanto as regularidades e situação fiscal apontada neste Decreto. 

 
Art. 28. A empresa interessada poderá ter a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, seja no primeiro ano ou na sua manutenção, desde que 
apresente recurso comprovando que pleiteia a isenção e aguarda deferimento pelo GEIF 
perante a Junta de Recursos Fiscais do Município até 30 dias após o lançamento do 
tributo. 

 
Art. 29. Após decisão final do GEIF o processo administrativo deverá 

ser encaminhado a Secretaria de Finanças para: 
I - no caso de deferimento do pedido, excluir o crédito tributário e 

consequente cancelamento do ato administrativo de lançamento; ou 
II - no caso de indeferimento do pedido, efetuar a cobrança do tributo. 
 
Art. 30. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação deste 

Decreto cabe recurso no prazo de trinta dias a contar da ciência da decisão do Grupo 
Executivo de Incentivos Fiscais - GEIF ou de seu Presidente, nos casos de: 

I - indeferimento do pedido; 
II - indeferimento da manutenção do pedido; ou 
III - suspensão ou supressão do benefício. 
§ 1º A ciência dos atos referidos nos incisos I e II será feita mediante 

publicação no Diário Oficial do Município. 
§ 2º A ciência dos atos referidos no inciso III será feita mediante envio 

de ofício ou carta registrada a requerente. 
§ 3º O recurso será dirigido ao Presidente do GEIF que o submeterá à 

apreciação do GEIF na próxima reunião do colegiado para eventual reconsideração da 
decisão recorrida. 

§ 4º Mantida a decisão recorrida, o Presidente do GEIF encaminhará 
de ofício à Junta de Recursos Fiscais do Município para julgamento definitivo do recurso. 
 

CAPÍTULO V 
Das Disposições Finais 

 
Art. 31. O Poder Executivo Municipal publicará anualmente no Diário 

Oficial do Município a relação de empresas beneficiárias, seus ramos de atividade e os 
respectivos valores dos benefícios fiscais e tributários concedidos. 
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 Art. 32. O Poder Executivo celebrará convênios e outros instrumentos 
com as empresas beneficiárias desta Lei. 

 
Art. 33. Fica assegurado aos contribuintes beneficiados no Programa 

de Incentivo fixado pela Lei Municipal nº 5.428, de 12 de novembro de 1999, a fruição 
integral do benefício até a data do seu respectivo vencimento. 

Parágrafo único. Os requisitos da manutenção do benefício serão os 
contidos neste Decreto, no que couber. 

 
Art. 34. Para as empresas que protocolaram os requerimentos de 

incentivo durante a vigência da Lei Municipal nº 5.428, de 12 de novembro de 1999 ser-
lhes-ão aplicados os requisitos contidos naquela lei, em consonância ao que dispõe o 
artigo 6º, I do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.  

 
Art. 35. Ficando comprovado que a empresa beneficiária laborou com 

má fé, incorrendo em fraude ou distorcendo informações para auferir quaisquer dos 
benefícios oferecidos pelo Poder Público Municipal, sujeitar-se-á o responsável pela 
empresa as penalidades previstas na legislação criminal, cabendo-lhe reembolsar o 
Município de todas despesas a que deu causa, com a devida atualização monetária, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas.  

 
Art. 36. Caso a empresa beneficiária tenha optado pela quitação 

integral do tributo ou, no caso de parcelamento, já tenha antecipado o pagamento de 
alguma parcela, por ocasião da data da homologação do benefício, será procedida à 
restituição integral dos valores já pagos, desde que requerido em expediente próprio pela 
interessada. 

Art. 37. Os casos omissos ou não previstos neste Decreto serão 
encaminhados e decididos pelo Grupo Executivo de Incentivos Fiscais – GEIF. 

 
Art. 38. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário especialmente os Decretos Municipais nºs. 
20.865/2000, 21579/2002 e 21.596/2002. 
 

Guarulhos, 12 de fevereiro de 2015. 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito Municipal  

 
GILMAR LOREDO 

Secretário de Desenvolvimento Econômico 
em exercício 

 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas - Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze. 
 

 
ADRIANA GALVÃO FARIAS 
Diretora do Departamento de 

Relações Administrativas 
 

Publicado no Diário Oficial do Município em 13 de fevereiro de 2015. 
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 ANEXO I 
 

 

REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS – 
IPTU (instalação) 

Excelentíssimo Senhor 
PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE GUARULHOS 

para uso exclusivo do Fácil para uso exclusivo do Protocolo 

PA_______________Ano________ DIVISÃO DE PROTOCOLO 

OA__________________________ 
PARA________________________ 

ORDEM REF. PA. _____________ 
DATA _______/_______/________ 

 

(Requerente): CNPJ____________________________________________________________________________ 
Abaixo assinado, estabelecido na 
________________________________________________________________________ 
nº ____________________compl.: _______________________bairro: 
_________________________________________ 
Cidade:_________________________ Estado: __________________CEP: _________-________                
Telefone: _______________________________________________ Inscrição Mobiliária: 
__________________________ 
e-mail: 
_____________________________________________________________________________________________ 
neste ato representada por seu representante legal 
___________________________________________________________ 
_____________________, portador do RG__________________ e CPF _______________________, vem 
respeitosamente requerer a concessão de incentivos fiscais e tributários PARA O IPTU nos termos da Lei Municipal 
n. 7.306, de 04/09/2014 alterada pela Lei Municipal n. 7.365, de 29/12/2014 tendo em vista a EMPRESA ESTAR 
INSTALANDO-SE NA CIDADE de acordo com o seguinte enquadramento abaixo e juntada da documentação 

necessária anexa: 

(    ) Indústria                                              (    ) Centro de Distribuição 

 

Inscrição Cadastral Imobiliária: _____________________________________________________ 
Área Terreno: ________________________m² 
Área Instalação: ______________________m² 

Demais esclarecimentos: 
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Documentos Obrigatórios Anexos (original ou cópia autenticada ou cópia simples autenticada pelo servidor do Fácil): 
(  ) Estatuto Social ou Contrato Social originário e a alteração que comprove a sua instalação na cidade, todos 
devidamente registrados conforme determina a lei federal, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de 
documentos de eleição dos seus administradores; 
(   ) Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP com validade de até 90 dias; 
(   ) Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(  ) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede social da empresa e da comarca de 
Guarulhos/SP com validade dentro dos últimos 03 (três) meses; 
(   ) Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); 
(   ) Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); 
(   ) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
(   ) Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN. 
(   ) Matrícula ou Transcrição do Imóvel que comprove a propriedade do imóvel; 
(  ) Se o caso, por escritura pública ou instrumento particular com respectivo reconhecimento das firmas, que 
comprove a posse do imóvel, tais como: compra e venda, cessão, permissão, contrato de locação; 
(   ) Licença de Funcionamento expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; 
(   ) Certificado de Conformidade dos Equipamentos expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do 
pedido; 
( ) Projeto de construção e/ou ampliação e/ou regularização de obra devidamente aprovado pela Prefeitura; 
(   ) Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se) ou o protocolo do pedido; 
(   ) Licença de Operação ambiental expedido pelo órgão competente ou o protocolo do pedido; 
(   ) Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do exercício anterior; 
(   ) Cadastro Geral de Empregos e Desempregos – CAGED dos últimos 12 meses; 
(  ) Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da empresa instalada em Guarulhos; 
(  ) Indicação e qualificação completa do representante legal da requerente que subscreve os documentos e de 
quem assinará o instrumento legal que concederá o benefício, acompanhado de procuração com fins específicos 
com valide de 1 (um) ano, quando for o caso; 
 

O representante está ciente que a não apresentação de qualquer um dos documentos acima elencados, sem justificativas, terá o 

pedido indeferido.  

N Termos, 

P. Deferimento. 

Guarulhos, ______________________________________. 

 

_________________________________________ 

 

Assinatura do Requerente 
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 ANEXO II 
 

 REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS 

– ISSQN (instalação) 

Excelentíssimo Senhor 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

GUARULHOS 

para uso exclusivo do Fácil para uso exclusivo do Protocolo 

PA_______________Ano________ DIVISÃO DE PROTOCOLO 

OA__________________________ 

PARA________________________ 

ORDEM REF. PA. _____________ 

DATA _______/_______/________ 

 

(Requerente): CNPJ____________________________________________________________________________________ 

Abaixo assinado, estabelecido na ________________________________________________________________________ 

nº ____________________compl.: _______________________bairro: _________________________________________ 

Cidade:_________________________ Estado: __________________CEP: _________-________                

Telefone: _______________________________________________ Inscrição Mobiliária: __________________________ 

e-mail: _____________________________________________________________________________________________ 

neste ato representada por seu representante legal ___________________________________________________________ 

_____________________, portador do RG__________________ e CPF _______________________, vem respeitosamente requerer 

a concessão de incentivos fiscais e tributários PARA O ISSQN incidente sobre a mão-de-obra relativo a  construção nos termos 

da Lei Municipal n. 7.306, de 04/09/2014 alterada pela Lei Municipal n. 7.365, de 29/12/2014 tendo em vista a EMPRESA ESTAR 

INSTALANDO-SE NA CIDADE de acordo com o seguinte enquadramento abaixo e juntada da documentação necessária anexa: 

(    ) Indústria                                              (    ) Centro de Distribuição 

 

Inscrição Cadastral Imobiliária: _____________________________________________________ 

Área Terreno: ________________________m² 

Área Instalação: ______________________m² 

Demais esclarecimentos: 
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Documentos Obrigatórios Anexos (original ou cópia autenticada ou cópia simples autenticada pelo servidor do Fácil): 
(  ) Estatuto Social ou Contrato Social originário e a alteração que comprove a sua instalação na cidade, todos 
devidamente registrados conforme determina a lei federal, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de 
documentos de eleição dos seus administradores; 
(   ) Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP com validade de até 90 dias; 
(   ) Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(  ) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede social da empresa e da comarca de Guarulhos/SP 
com validade dentro dos últimos 03 (três) meses; 
(   ) Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); 
(   ) Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); 
(   ) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
(   ) Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN. 
(   ) Matrícula ou Transcrição do Imóvel que comprove a propriedade do imóvel; 
(  ) Se o caso, por escritura pública ou instrumento particular com respectivo reconhecimento das firmas, que comprove 
a posse do imóvel, tais como: compra e venda, cessão, permissão, contrato de locação; 
(   ) Licença de Funcionamento expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; 
(   ) Certificado de Conformidade dos Equipamentos expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; 
( ) Projeto de construção e/ou ampliação e/ou regularização de obra devidamente aprovado pela Prefeitura; 
(   ) Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se) ou o protocolo do pedido; 
(   ) Licença de Operação ambiental expedido pelo órgão competente ou o protocolo do pedido; 
(   ) Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do exercício anterior; 
(   ) Cadastro Geral de Empregos e Desempregos – CAGED dos últimos 12 meses; 
(   ) Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da empresa instalada em Guarulhos; 
(   ) Certificado de Quitação do ISSQN; ou 
(   ) Contratos firmados com empresas construtoras relativo a mão-de-obra do imóvel objeto da isenção; 
(  ) Indicação e qualificação completa do representante legal da requerente que subscreve os documentos e de quem 
assinará o instrumento legal que concederá o benefício, acompanhado de procuração com fins específicos com valide 
de 1 (um) ano, quando for o caso; 
 

O representante está ciente que a não apresentação de qualquer um dos documentos acima elencados, sem justificativas, terá o pedido 

indeferido.  

N Termos, 

P. Deferimento. 

Guarulhos, ______________________________________. 

 

Assinatura do Requerente 
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  ANEXO III 
 

 

REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS – 
IPTU (ampliação) 

Excelentíssimo Senhor 
PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE GUARULHOS 

para uso exclusivo do Fácil para uso exclusivo do Protocolo 

PA_______________Ano________ DIVISÃO DE PROTOCOLO 

OA__________________________ 
PARA________________________ 

ORDEM REF. PA. 
_____________ 
DATA 
_______/_______/________ 

 

(Requerente):  CNPJ____________________________________________________________________________ 
Abaixo assinado, estabelecido na 
________________________________________________________________________ 
nº ____________________compl.: _______________________bairro: 
_________________________________________ 
Cidade:_________________________ Estado: __________________CEP: _________-________                
Telefone: _______________________________________________ Inscrição Mobiliária: 
__________________________ 
e-mail: 
_____________________________________________________________________________________________ 
neste ato representada por seu representante legal 
___________________________________________________________ 
_____________________, portador do RG__________________ e CPF _______________________, vem 
respeitosamente requerer a concessão de incentivos fiscais e tributários PARA O IPTU nos termos da Lei Municipal 
n. 7.306, de 04/09/2014 alterada pela Lei Municipal n. 7.365, de 29/12/2014 tendo em vista a EMPRESA ESTAR 
AMPLIANDO SUAS ATIVIDADES NA CIDADE de acordo com o seguinte enquadramento abaixo e juntada da 

documentação necessária anexa: 

(    ) Indústria                                              (    ) Centro de Distribuição 

 

Inscrição Cadastral Imobiliária: _____________________________________________________ 
Área Terreno: ________________________m² 
Área Ampliação: ______________________m² 

Demais esclarecimentos: 
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Documentos Obrigatórios Anexos (original ou cópia autenticada ou cópia simples autenticada pelo 
servidor do Fácil): 

(  ) Estatuto Social ou Contrato Social originário e a alteração que comprove a sua instalação na cidade, 
todos devidamente registrados conforme determina a lei federal, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhados de documentos de eleição dos seus administradores; 
(   ) Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP com validade de até 90 dias; 
(   ) Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(  ) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede social da empresa e da comarca de 
Guarulhos/SP com validade dentro dos últimos 03 (três) meses; 
(   ) Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); 
(   ) Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); 
(   ) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
(   ) Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN. 
(   ) Matrícula ou Transcrição do Imóvel que comprove a propriedade do imóvel; 
(  ) Se o caso, por escritura pública ou instrumento particular com respectivo reconhecimento das firmas, que 
comprove a posse do imóvel, tais como: compra e venda, cessão, permissão, contrato de locação; 
(   ) Licença de Funcionamento expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; 
(   ) Certificado de Conformidade dos Equipamentos expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do 
pedido; 
( ) Projeto de construção e/ou ampliação e/ou regularização de obra devidamente aprovado pela Prefeitura; 
(   ) Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se) ou o protocolo do pedido; 
(   ) Licença de Operação ambiental expedido pelo órgão competente ou o protocolo do pedido; 
(   ) Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do exercício anterior; 
(   ) Cadastro Geral de Empregos e Desempregos – CAGED dos últimos 24 meses; 
(  ) Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da empresa instalada em Guarulhos; 
(  ) Indicação e qualificação completa do representante legal da requerente que subscreve os documentos e 
de quem assinará o instrumento legal que concederá o benefício, acompanhado de procuração com fins 
específicos com valide de 1 (um) ano, quando for o caso; 
 
O representante está ciente que a não apresentação de qualquer um dos documentos acima elencados, sem 
justificativas, terá o pedido indeferido.  

N Termos, 
P. Deferimento. 

Guarulhos, ______________________________________. 
 
 
 

_________________________________________ 
 

Assinatura do Requerente 
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 ANEXO IV 

 

 

REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS 
– ISSQN (ampliação) 

Excelentíssimo Senhor 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS 

para uso exclusivo do Fácil para uso exclusivo do Protocolo 

PA_______________Ano________ DIVISÃO DE PROTOCOLO 

OA__________________________ 
PARA________________________ 

ORDEM REF. PA. _____________ 
DATA _______/_______/________ 

 

(Requerente): CNPJ____________________________________________________________________________ 
Abaixo assinado, estabelecido na 
________________________________________________________________________ 
nº ____________________compl.: _______________________bairro: 
_________________________________________ 
Cidade:_________________________ Estado: __________________CEP: _________-________                
Telefone: _______________________________________________ Inscrição Mobiliária: _____________________ 
e-mail: 
_____________________________________________________________________________________________ 
neste ato representada por seu representante legal 
___________________________________________________________ 
_____________________, portador do RG__________________ e CPF _______________________, vem 
respeitosamente requerer a concessão de incentivos fiscais e tributários PARA O ISSQN incidente sobre a mão-
de-obra relativo a  construção nos termos da Lei Municipal n. 7.306, de 04/09/2014 alterada pela Lei Municipal n. 
7.365, de 29/12/2014 tendo em vista a EMPRESA ESTAR AMPLIANDO SUAS ATIVIDADES NA CIDADE de 

acordo com o seguinte enquadramento abaixo e juntada da documentação necessária anexa: 

(    ) Indústria                                              (    ) Centro de Distribuição 

 

Inscrição Cadastral Imobiliária: _____________________________________________________ 
Área Terreno: ________________________m² 
Área Ampliação: ______________________m² 

Demais esclarecimentos: 
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Documentos Obrigatórios Anexos (original ou cópia autenticada ou cópia simples autenticada pelo servidor 
do Fácil): 

(  ) Estatuto Social ou Contrato Social originário e a alteração que comprove a sua instalação na cidade, todos 
devidamente registrados conforme determina a lei federal, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de 
documentos de eleição dos seus administradores; 
(   ) Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP com validade de até 90 dias; 
(   ) Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(  ) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede social da empresa e da comarca de 
Guarulhos/SP com validade dentro dos últimos 03 (três) meses; 
(   ) Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); 
(   ) Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); 
(   ) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
(   ) Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN. 
(   ) Matrícula ou Transcrição do Imóvel que comprove a propriedade do imóvel; 
(  ) Se o caso, por escritura pública ou instrumento particular com respectivo reconhecimento das firmas, que 
comprove a posse do imóvel, tais como: compra e venda, cessão, permissão, contrato de locação; 
(   ) Licença de Funcionamento expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; 
(   ) Certificado de Conformidade dos Equipamentos expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do 
pedido; 
( ) Projeto de construção e/ou ampliação e/ou regularização de obra devidamente aprovado pela Prefeitura; 
(   ) Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se) ou o protocolo do pedido; 
(   ) Licença de Operação ambiental expedido pelo órgão competente ou o protocolo do pedido; 
(   ) Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do exercício anterior; 
(   ) Cadastro Geral de Empregos e Desempregos – CAGED dos últimos 24 meses; 
(   ) Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da empresa instalada em Guarulhos; 
(   ) Certificado de Quitação do ISSQN; ou 
(   ) Contratos firmados com empresas construtoras relativo a mão-de-obra do imóvel objeto da isenção; 
(  ) Indicação e qualificação completa do representante legal da requerente que subscreve os documentos e de 
quem assinará o instrumento legal que concederá o benefício, acompanhado de procuração com fins específicos 
com valide de 1 (um) ano, quando for o caso; 
 
O representante está ciente que a não apresentação de qualquer um dos documentos acima elencados, sem 
justificativas, terá o pedido indeferido.  

N Termos, 
P. Deferimento. 

Guarulhos, ______________________________________. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
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ANEXO V 
 

 

REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS – 
art. 19 (ampliação proporcional) 

Excelentíssimo Senhor 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS 

para uso exclusivo do Fácil para uso exclusivo do Protocolo 

PA_______________Ano________ DIVISÃO DE PROTOCOLO 

OA__________________________ 
PARA________________________ 

ORDEM REF. PA. _____________ 
DATA _______/_______/________ 

 

(Requerente): CNPJ____________________________________________________________________________ 
Abaixo assinado, estabelecido na 
________________________________________________________________________ 
nº ____________________compl.: _______________________bairro: 
_________________________________________ 
Cidade:_________________________ Estado: __________________CEP: _________-________                
Telefone: _______________________________________________ Inscrição Mobiliária: 
__________________________ 
e-mail: 
_____________________________________________________________________________________________ 
neste ato representada por seu representante legal 
___________________________________________________________ 
_____________________, portador do RG__________________ e CPF _______________________, vem 
respeitosamente requerer a concessão de incentivos fiscais e tributários PARA O: (    ) ISSQN incidente sobre a mão-
de-obra relativo a  construção; ou (   ) IPTU, nos termos do artigo 19 da Lei Municipal n. 7.306, de 04/09/2014 
alterada pela Lei Municipal n. 7.365, de 29/12/2014 tendo em vista a EMPRESA ESTAR AMPLIANDO SUAS 
ATIVIDADES NA CIDADE de acordo com o seguinte enquadramento abaixo e juntada da documentação necessária 

anexa: 

(    ) Indústria                                              (    ) Centro de Distribuição 

Motivo da ampliação: 

(    ) física (construção)          (    ) econômica                (    ) postos de trabalho            (    ) valor adicionado 

Inscrição Cadastral Imobiliária: _____________________________________________________ 
Área Terreno: ________________________m² 
Área Ampliação: ______________________m² 

Demais esclarecimentos: 
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Documentos Obrigatórios Anexos (original ou cópia autenticada ou cópia simples autenticada pelo servidor do 
Fácil): 

(  ) Estatuto Social ou Contrato Social originário e a alteração que comprove a sua instalação na cidade, todos 
devidamente registrados conforme determina a lei federal, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de 
documentos de eleição dos seus administradores; 
(   ) Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP com validade de até 90 dias; 
(   ) Cópia atualizada da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(  ) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede social da empresa e da comarca de Guarulhos/SP 
com validade dentro dos últimos 03 (três) meses; 
(   ) Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); 
(   ) Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); 
(   ) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
(   ) Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN. 
(   ) Matrícula ou Transcrição do Imóvel que comprove a propriedade do imóvel; 
(  ) Se o caso, por escritura pública ou instrumento particular com respectivo reconhecimento das firmas, que comprove 
a posse do imóvel, tais como: compra e venda, cessão, permissão, contrato de locação; 
(   ) Licença de Funcionamento expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; 
(   ) Certificado de Conformidade dos Equipamentos expedida pelo Município de Guarulhos ou o protocolo do pedido; 
( ) Projeto de construção e/ou ampliação e/ou regularização de obra devidamente aprovado pela Prefeitura; 
(   ) Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se) ou o protocolo do pedido; 
(   ) Licença de Operação ambiental expedido pelo órgão competente ou o protocolo do pedido; 
(   ) Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do exercício anterior; 
(   ) Cadastro Geral de Empregos e Desempregos – CAGED dos últimos 24 meses; 
(   ) Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da empresa instalada em Guarulhos; 
(   ) Certificado de Quitação do ISSQN; ou 
(   ) Contratos firmados com empresas construtoras relativo a mão-de-obra do imóvel objeto da isenção; 
(  ) Indicação e qualificação completa do representante legal da requerente que subscreve os documentos e de quem 
assinará o instrumento legal que concederá o benefício, acompanhado de procuração com fins específicos com valide 
de 1 (um) ano, quando for o caso; 
 
O representante está ciente que a não apresentação de qualquer um dos documentos acima elencados, sem 
justificativas, terá o pedido indeferido.  

N Termos, 
P. Deferimento. 

Guarulhos, ______________________________________. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Requerente 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos 

 
 

ANEXO VI 
  

 REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS 
FISCAIS 

Excelentíssimo Senhor 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS 

para uso exclusivo do Fácil para uso exclusivo do Protocolo 

PA_______________Ano________ DIVISÃO DE PROTOCOLO 

OA__________________________ 
PARA________________________ 

ORDEM REF. PA. _____________ 
DATA _______/_______/________ 

 

(Requerente): CNPJ____________________________________________________________________________ 
Abaixo assinado, estabelecido na 
________________________________________________________________________ 
nº ____________________compl.: _______________________bairro: 
_________________________________________ 
Cidade:_________________________ Estado: __________________CEP: _________-________                
Telefone: _______________________________________________ Inscrição Mobiliária: 
__________________________ 
e-mail: 
_____________________________________________________________________________________________ 
neste ato representada por seu representante legal 
___________________________________________________________ 
_____________________, portador do RG__________________ e CPF _______________________, vem 
respeitosamente requerer a RENOVAÇÃO da concessão de incentivos fiscais e tributários para o exercício (ano) de 

_________, para o IPTU, nos termos da Lei Municipal n. 7.306, de 04/09/2014 alterada pela Lei Municipal n. 7.365, de 
29/12/2014 e juntada da documentação necessária anexa. 

Ano da Homologação do Incentivo: ___________________ 

 

Inscrição Cadastral Imobiliária: _____________________________________________________ 
Área Terreno: ________________________m² 
Área Construída: _____________________m² 

Demais esclarecimentos: 

Documentos Obrigatórios Anexos (original ou cópia autenticada ou cópia simples autenticada pelo servidor do 
Fácil): 

(  ) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede social da empresa e da comarca de Guarulhos/SP 
com validade dentro dos últimos 03 (três) meses; 
(    ) Cadastro Geral de Empregos e Desempregos – CAGED dos últimos 12 meses; 
(    ) Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Guarulhos); 
(    ) Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (Guarulhos); 
(    ) Certificado de Regularidade do FGTS da sede social e, se o caso, da empresa instalada em Guarulhos; 
(    ) Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
(    ) Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN. 
(   ) Se o instrumento jurídico que comprova a posse, na data do pedido da manutenção, não estiver válido ou no ano de 
seu vencimento, deverá apresentar novo instrumento com prazo de validade dentro do período dos 10 anos admitidos 
em lei ou pelo tempo que restar.  
(    ) Procuração com validade de 1 (um) ano acompanhada de RG, se for o caso. 
 
O representante está ciente que a não apresentação de qualquer um dos documentos acima elencados, sem 
justificativas, terá o pedido indeferido.  

N Termos, 
P. Deferimento. 

 
Guarulhos, ______________________________________. 

 
_________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

 


