
 
 

 
 

Piracicaba, 06 de julho de 2021. 
 

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Piracicaba – 
SEMDETTUR 
 
Ref.: Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelo período de 5 anos conforme 
previsto da Lei nº 4.020/1995 e suas alterações 
 
• Interessado: Delphi Powertrain Systems Indústria e Comércio Ltda.  (nome que constam nas 

CNDS) 
 
HISTÓRICO 
 

A Delphi encaminhou em 30/03/2021 à Prefeitura Municipal de Piracicaba uma Carta de 
solicitação do benefício de isenção de impostos e taxas, previsto na Lei nº 4.020/1995 e suas 
alterações solicitando: Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelo período de 5 
anos conforme previsto da Lei nº 4.020/1995 e suas alterações.  

Em 05/04/2021 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 
Turismo de Piracicaba, por meio do memorando 035/2021, solicita a abertura do processo no setor 
de protocolo da Prefeitura Municipal de Piracicaba. 

O processo foi protocolado sob o nº 45787/2021. 
Em 07/04/2021 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 

Turismo de Piracicaba encaminha o processo para análise do Secretário Municipal de Finanças do 
Município, para análise de impacto financeiro quanto ao pleito. 

Em 16/04/2021 o Secretário Municipal de Finanças encaminha ao Diretor de Administração 
Tributária. 

Em 22/04/2021 o Diretor de Administração Tributária encaminha ao Setor de Divisão de 
Tributos Imobiliários, solicitando informações, o qual responde prontamente com informações 
financeiras do IPTU de 2021, apontando que “haverá disponibilidade de saldo para a renúncia de 
receita pretendida, conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 

Em 22/04/2021 o Secretário Municipal de Finanças emite parecer favorável a presente 
solicitação. 
 
 
ANÁLISE 
 

A presente solicitação está pautada na pesquisa e desenvolvimento do projeto: Solução 
Tecnológica para partida a frio com etanol sem injeção de gasolina para motores GM CSS UPLIFT 
e GV4. 

O projeto teve início em janeiro/2020 com término previsto para outubro/2022, com entrada 
efetiva em operação prevista para 17/10/2022. 

O valor total em investimentos fixos é da ordem de: R$ 15.270.946,34, divididos em três 
anos de 2020 a 2022. 

O número de empregos gerados será da ordem de 153, lembrando que em 2021 a Delphi 
Technologies emprega 1025 colaboradores. 



 
 
A empresa demonstra no quadro do item 9, que espera aumentar seu faturamento 

aproximadamente em 28,5% até 2025. 
No item 10 a empresa apresenta as informações de capacidade econômica e financeira, onde 

destaca informações a respeito dos clientes, fornecedores, concorrentes, produtos e serviços 
ofertados, capacidade produtiva e faturamento global, além de outras informações, os quais 
acompanham o processo: 

• Informações de capacidade técnica comprovada por atestados fornecidos por 
engenheiros da empresa; 

• Cronograma de execução; 
• Planilha de Investimentos; 
• Planilha com número de empregos que serão gerados entre 2021 a 2025; 
• Atestado de Idoneidade financeira; 
• Planilha com previsão de faturamento até 2025; 
• Informações de capacidade econômica e financeira. 

 
 
PARECER  
 

Diante do exposto os relatores emitem parecer favorável ao pedido da empresa Delphi 
Powertrain Systems Indústria e Comércio Ltda., para a Isenção do IPTU - Imposto Predial e 
Territorial Urbano até outubro/2022, conforme projeto apresentado pela empresa nas fls. 06 a 08 
deste processo, tendo em vista que será neste período a implantação das atividades voltadas à 
pesquisa e inovação tecnológica. 
 

Relatores: Dagmar de Paula Queluz, Pedro Chamochumbi e Aguinaldo Luiz de Barros Lorandi  
 
Conforme documentação e informações analisadas por este Conselho e após votação e Parecer 

unânime dos membros presentes em Reunião Ordinária no dia 06/07/2021, concluímos que somos 
favoráveis ao pleito, da Isenção do IPTU até outubro de 2022. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

AGUINALDO LUIZ DE BARROS LORANDI 
Presidente do CMCTI - Conselho Municipal de Ciência, 

 Tecnologia e Inovação de Piracicaba 
 

 
 
 

 


