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LEI NO 85712017, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.

Ementa: "lnstitui o tratamento diferenciado e

favorecido a ser dispensado ds microempresas, as

empresas de pequeno porte e ao microempreendedor

individual, no Ambito do Municipio, na conformidade das

normas gerais previstas no Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de pequeno porte instituido

pela Lei Complementar n.0 123, de 14 de dezembro de

2006 e d6 outras providOncias.,,

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE VERTENTES,

ESTADo FEDERADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuigoes legais, conferidas pela

Lei orginica Municipal e em especial com suped6neo no art. 60 da norma antedita, faz saber
que a cdmara Municipalde vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPITULO I

DtsPostgoEs GERATS

Art. 10. Esta Lei regula o tratamento juridico diferenciado, simplificado

e favorecido assegurado is microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (Epp),

doravante simplesmente denominadas MEl, ME e EPP, em conformidade com o que disp6e os
arts, 146, lll, d, 170, lX, e 179 da Constituigdo Federal e a Lei Complementar Federal n.o 123106,

CTiANdO A LEI GERAL MUNICIPAL DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENo PoRTE
DE VERTENTES-PE.

Paragrafo rinico. Aplicam-se ao MEI todos os beneficios e todas
prerrogativas previstas nesta Leipara as ME e Epp.

Art. 20. O hatamento diferenciado, simplificado, favorecido
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Art. 19. Fica insttuido o Alvari de Funcionamento provis6rio, que

permitir6 o inicio de operagao do eslabelecimento ap6s o ato de regisho, exceto nos casos em

que o grau de risco da atividade seja considerado alto.

$ '10. Para efeilos desta Lei, considera-se como atividade de alto risco

aquela que assim for definida pelo comitO Gestor da REDESIM (Rede Nacional para a

SimplificagSo do Registro e da Legalizagio de Empresas e Neg6cios).

$ 20. O Alvar6 de Funcionamento provis6rio serA cancelado se ap6s a

notificaqio da fiscalizagio orientadora n6o forem cumpridas as exigdncias e os prazos

estabelecidos pelo Comitd Gestor da REDESIM.

$ 30. As atividades eventuais, tais como, feiras, festas, circos, bem

como de com6rcio ambulante e de autonomos ndo estabelecidos, nao eslao abrangidas por este

artigo, devendo ser aplicada a legislag6o especifica.

cassado quando:

fu1.20. 0 Alvari de Funcionamento provis6rio serA imediatamente

l- no estabelecimento for exercida atividade diversa daquela

autorizada;

ll - forem infringidas quaisquer disposig6es referentes aos controles de

poluigao, ou se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuizos, incdmodos, ou

puser em risco por qualquer forma a seguranga, o sossego, a saride e a integridade fisica dos

obreiros, da vizinhanga ou da coletividade;

lll - oconer reincid6ncia de infrag6es is posturas municipais;

lV - for constatada irregularidade n6o passivel de regularizagdo;

V - for verificada a falta de recolhimento das taxas de licenga de

localizagio e funcionamento.

declarado nulo quando:

fut. 21. O AlvarS de Funcionamento Provis6rio ser6 imediatamente

| - expedido com inobservdncia de preceilos legais e regulamentares;
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incentivo is microempresas, As empresas de pequeno porte e ao microempreendedor individual

incluirA, entre outras ag6es dos orgios e entes da administragdo municipal:

| - preferdncia nas aquisig6es de bens e servigos pelos orgdos

p0blicos municipais.

ll- incentivos e is regras de inclus6o;

lll - fomento ao associativismo e a educagio empreendedora;

lV - Incentivo ir geragio de empregos;

V - incentivo i formalizagao de empreendimentos;

Vl - simplificagSo do processo de registro e de legalizagio de

empres6rios e de pessoas juridicas;

Vll - estimulo i inovagdo e tecnologia, ao acesso a cr6dito e a Justiga.

CAPITULO !I

DO ACESSO AOS MERCADOS

Segao I

Licitagoes P(blicas

Art. 3.0. Nas contratagOes p0blicas de bens, servigos e obras do

Municipio, deveri ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as

microempresas e empresas de pequeno porte nos termos do disposto na Lei Complementar

123t2006.

Par6grafo 0nico. Subordinam-se ao disposto nesta Lei, al6m dos

6rg5os da Administragao P0blica Municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, as

fundag6es priblicas, as empresas priblicas, as sociedades de economia mista e as demais

entidades controladas direta ou indiretamente pelo Municipio.

Art. 4.0. Para a ampliagSo da participagdo das microempresas e

empresas de pequeno porte nas licitag6es, a Administragao P0blica Municipaldever6:

| - instituir cadastro proprio, de acesso livre, ou adequar os cadastros
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existentes, para identificar as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas

regionalmente, com as respectivas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar a notilicagdo

das licitag6es e facilitar a formag6o de parcerias e subcontrataq6es;

ll - padronizar e divulgar as especificagoes dos bens e servigos

contratados de modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte para que

adequem os seus processos produtivos;

lll - na definigdo do objeto da contrahgeo, neo devera utilizar

especificagoes que restrinjam, injustificadamente, a participagio das microempresas e emprcsas

de pequeno porte; e

lV - estabelecer e divulgar um planejamento anual das contratag6es

p0blicas a serem realizadas, com a estimativa de quantitativo e de data das contratag6es.

Par6grafo rjnico. As diretrizes dispostas nos incisos de I a lV deste

artigo devem ser consideradas como dispositivos aut6nomos entre si, podendo ser adotados em

conjunto ou isoladamente, a fim de ser aplicados pelos contratantes, quando for vi6vel ao

certame-

Art. 5.0. Nas aquisig6es priblicas de bens e servigos de que hata esta

Lei, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participagdo em certames

licitat6rios, deverSo apresentar toda a documenlagao exigida para efeito de comprovagSo de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigeo.

g 10. Havendo alguma reslrigio na mmprovagao da regularidade

fiscal, seri assegurado o prazo de 02 (dois) dias 0teis, cujo lermo inicial corresponder6 ao

m.mento em que o proponente for decrarado vencedor do certame, pronog6veis por iguar

periodo, a crit6rio da Administragao prlblica, para a regularizagio da documentagao, pagamento

ou parcelamento do d6bito, e emissio de eventuais certid6es negativas ou posilivas com efeito

de certid6o negativa.

$ 20. Entende-se o termo ,declarado 
vencedo/, de que trata o

paragrafo anterior, o momento imediatamente posterior i fase de habilitagio, no caso da

modalidade de preg6o, e nos demais casos, no momento posterior ao julgamento das propostas,

aguardando-se os prazos para regularizagSo fiscal para a aberlura da fase recursal.
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$ 30. N6o havendo regularizaqio da documentagio fiscal, no prazo

previsto no $ '10, ocorrera a decaddncia do direito a contralageo, sem prejuizo das sangoes

previstas na nos art.s 81 e seguintes da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1g93, facultada d

Administrageo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagio, para assinatura

do contrato, ou revogar, se for o caso, a licitagio.

Art. 6.0. Exigir-se-A da microempresa e da empresa de pequeno porte,

para habilitagio em quaisquer licitag6es do Municipio para fornecimento de bens para pronta

entrega ou servigos imediatos, apenas o seguinte:

| - ato constitutivo da empresa, devidamente registrado;

ll - inscrigdo no CNpJ, com a distingio de ME e Epp, para fins de

qualificaqSo;

Art. 7.0. Nas licitaqoes do tipo menor prego, ser6 assegurada, como

crit6rio de desempate, preferoncia de contratagio para as microempresas e empresas de

pequeno porte.

$ 10 Entende-se por empate siluag6es em que as propostas

apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou at6 10% (dez por cento) superiores ao menor

pre90.

$ 20 Na modalidade pregio o intervalo percentual estabelecido no g 1o

ser6 de at6 5% (cinco por cento) superior ao menor prego,

$ 30 A prefer6ncia de que tala o caput sera concedida da seguinte

forma:

| - ocorrendo o empate, a pequena empresa melhor classificada

poderi apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame,

situagio que ser6 adjudicado o objeto a seu favor;

ll - caso a pequena empresa n6o apresente proposta de prego inferior,

na forma do inciso l, ou n6o esteja habilitada, observado o disposto no art. 5,0, ser6o convocadas

as remanescentes que porventura se enquadrem na situagio de empate, na ordem

classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito;
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lll - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas ME e

EPP que se encontrem em situag5o de empate, sera realizado sorteio entre elas para que se

identilique aquela que primeiro podera apresentar a melhor oferta.

g 40. Nao se aplica o sorteio disposto no inciso lll do $ 30 quando, por

sua natureza, o procedimento n6o admitir o empate real, como acontece na fase de lances do

pregao, em que os lances equivalentes ndo sio considerados iguais, sendo classificados

conforme a ordem de apresentagao pelos licitantes.

$ 50. O disposto neste artigo somente se aplicar6 quando a melhor

oferta vilida nio tiver sido apresentada por ME e Epp.

$ 60. A melhor oferta inicial ser6 considerada apenas entre licitantes

validamente habilitados.

$ 70. No caso de pregio, a ME e Epp melhor classificada serA

convocada para apresentar nova proposta, no prazo m6ximo de cinco minutos, ap6s o
encenamento dos lances, sob pena de preclusao, observado o disposto no inciso ll do $ 30.

$ 80. Nas demais modalidades de licitagao, o pmzo para os licitantes

apresentarem nova proposta ser6 de, no minimo, vinte e quatro horas, mntado a partir da data

de recebimento da notificagio efetuada pela comissdo de Licitagdo, podendo outro ser

estipulado no instrumento convocat6rio.

Art. 8.0, 0s 6rg6os e entidades contratantes deverao

aquisig6es de bens e servigos destinadas excrusivamente ir participaqio de ME e

contrataq6es quando o valor n6o ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

ParSgrafo 0nico. Nio se aplica o disposto neste artigo

oconerem as situag6es previstas no art. 12, devidamente justificadas.

realizar

EPP nas

quando

Art. 9.0. Nas licitag6es para fornecimentos de bens e servigos, os

6rg5os e entidades contratantes poderio estabelecer, nos instrumentos convocat6rios, a

exig6ncia de submntratag6o de ME e Epp, sob pena de desclassificagio, determinando:

| - o percentual de exigOncia de subcontratageo, de ate 30% (trinta por
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cento) do valor licitado, facultada A empresa a subcontratagao em limites superiores, conforme o

estabelecimento no edital;

ll - que as ME e EPP a serem subcontratadas deverdo estar indicadas

e qualificadas pelos licitantes com a descrlgdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus

respectivos valores;

lll - que, no momento da habilitagSo, dever6 ser apresentada a

documentagao da regularidade fiscal trabalhista das ME e EPP subcontratadas, bem como ao

longo da vig0ncia contratual, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagio

previsto no $ 10 do art. 5.0.

lV - que a empresa mntratada comprometa-se a substituir a

subcontratada, no prazo m6ximo de hinta dias, na hip6tese de extingao da subcontratagao,

mantendo o percentual originalmente subcontratado at6 sua execuqao total, notilicando o 6rgao

ou entidade contratante, sob pena de rescis6o, sem prejuizo das sang6es cabiveis, ou

demonstrar a inviabilidade da substituig6o, em que ficar6 respons5vel pela execugio da parcela

originalmente subcontratada; e

V - que a empresa contratada responsabilize-se pela padronizagdo,

compatibilidade, gerenciamento e qualidade da subcontratagao.

$ 10. Dever6 constar ainda do instrumento convocat6rio que a

exigOncia de subcontratagao n5o ser6 aplic6vel quando o licitante for:

| - microempresa ou empresa de pequeno porte;

ll - consorcio composto em sua totalidade por ME e Epp, respeitado o

disposto no art. 33 da Lei n.0 8.666, de 2'l de junho de 1993;

lll - consdrcio composto parcialmente por ME e Epp com parlicipag6o

igual ou superior ao percentual de subcontratagdo.

$ 20. N6o se admite a exigdncia de subcontratagao para o

fomecimento de bens, exceto quando estiver vinculado a prestagao de servigos acess6rios.

S 30. O disposto no inciso ll do capul deste artigo dever6 ser

comprovado no momento da aceitaqao, quando a modalidade de licitagao for preg6o, ou no

momento da habilitagdo nas demais modalidades.
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$ 40. Nio dever6 ser exigida a subcontratagio quando esta for inviavel,

n6o for vantajosa para a adminiskagio p0blica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo

do objeto a ser contratado, devidamente justificada,

s 50. E vedada a exigOncia no instrumento convocat6rio de

subcontratagao de itens ou parcelas determinadas ou de empresas especificas.

S 60. 0s empenhos e pagamentos referentes ds parcelas

subcontratadas serSo destinados diretamente is ME e Epp subcontratadas.

Art. 10. Nas licitagOes para aquisigOes de bens e servigos de natureza

divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo do objeto, os orgios e
entidades contratantes poderSo reservar al6 250/o (vinte e cinco por cento) do objeto para

contratagdo de ME e Epp.

s 10, o disposto neste artigo nio impede a contratagio das ME e Epp
na totalidade do objeto.

s 20. o instrumento convocatorio deverA prever que, n6o havendo
vencedor para a cota reservada, esta poderi ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou,

diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro

colocado,

$ 30. se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal,

a contratagSo da cota reservada dever6 ocorTer pelo prego da cota principal, caso este tenha
sido menor do que o obtido na cota reservada.

Art. 11. Em licitagOes para aquisigio de produtos para merenda

escolar, destacadamente aqueles de origem local, a Administragao p[blica Municipal dever6
utilizar preferencialmente a modalidade do pregEo presencial.

hip6teses:

fuft. 12. N6o se aplica o disposto nos arts. g.o ao 10 nas seguintes

I - ndo houver um minimo de tr6s fornecedores competitivos
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enquadrados como ME e EPp sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as

exig0ncias estabelecidas no instrumento convocat6rio;

ll - o tratamento diferenciado e simplificado para as ME e Epp ndo for

vantajoso para a administragao ou represenlar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser

contratado;

lll - a licitagao for dispensivel ou inexigivel, nos termos dos art.s 24 e

25 da Lei Federal n.o 8.666, de 2'l de junho de 1993;

lV - a soma dos valores licitados nos termos do disposto nos art.s g.o

ao 10, ulkapassar vinte e cinco 25% (vinte e cinco por cento) do orgamento disponivel para

contratag6es em cada ano civil;

V - o tratamento diferenciado e simpliflcado n6o for capaz de alcangar

os objetivos previstos no art. 3.0, justificadamenle.

$ 10. O Municipio poder6, nas contratagOes diretas fundamentadas nos

incisos I e ll do art. 24 daLei Federal n.o g.666, de 2.1 de junho de 19g3, realizar cotagio
eletrOnica de pregos excrusivamente em favor de ME e Epp, desde que vantajosa a contratagio.

20. para o disposto no inciso ll, considera_se nio vantajosa a

conhatagao quando resultar em prego superior ao valor estaberecido como referencia.

Art. 13. Os crit6rios de hatamento diferenciado As ME e Epp deverio
estar expressamente previstos no instrumento convocat6rio.

Art. 14. para fins do disposto nesta Lei, o enquadramento como ME e

EPP dar-se-a nas condig6es do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de pequeno

Porte, instituido pela Lei complementar Federal n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, em

especial quanto ao seu art. 30, devendo ser exigido dessas empresas a declaragSo, sob as

penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificaqio como microempresa ou

empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido nos arts. 42 a 4g

daquela Lei Complementar.

ParAgrafo rlnico. A identificagio das ME e Epp na sessdo priblica do
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pregao eletr6nico so deve ocorrer ap6s o encerramento dos lances, de modo a dificultar a

possibilidade de conluio ou fraude no procedimento,

Art. 15. Fica obrigat6ria a capacitagio dos membros das comissdes
de Licitagao da Administragdo Municipal sobre o que dispOe esta Lei.

Art. 16. A Administragao p0blica Municipal definir5 meta anual de
participagao das ME e EPP nas compras do Municipio e implantar controle estatistico para

acompanhamento,

Segio ll

Estimulo ao Mercado Local

Art. 17. A Administragdo p0blica Municipal incentivar6 a realizagdo de
feiras de produtores e artesSos, assim como apoiar6 missdo t6cnica para exposigdo e venda de
produtos locais em outros municipios de grande comercializag6o.

CAP1TULO III

DO REGTSTRO E DA LEGALIZA9Ao

Segio I

Da lnscrigio e Baixa

Art. 18. Todos os orgdos p0blicos municipais envolvidos no processo

de abertura e fechamento de empresas deverSo observar os dispositivos constantes da Lei

Complementar Federal no. 123/06, na Lei no, 11.598/02 e nas Resolugoes do Comit6 para

GestSo da Rede Nacional para a SimplificagSo do Registro e da Legalizagdo de Empresas e
Neg6cios (REDEStM).

secaO‖

Do Aiva籠
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ll - ficar comprovada a falsidade ou inexatidio de qualquer

declaragdo, documento ou o descumprimento do termo de responsabilidade firmado.

Segio lll

Microempreendedor lndividual - MEI

Att. 22.0 processo de registro do Microempreendedor lndividual de

que trata o inciso lll do artigo 40 desta Lei Complementar dever6 ter trimite especial, opcional

para 0 empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comit6 para GestSo da Rede Nacional

para a Simplificagao do Registro e da LegalizagSo de Empresas e Negocios. (Lei Complementar

federal n0. 12312008, art.4o, SS 1o a 30, e art. 70, na redagao da Lei Complementar Federal n.o

128t2008).

Par6grafo 0nico. Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade

seja considerado alto, poder6 o Municipio conceder Alvar6 de Funcionamento provisorio para o

microempreendedor individual, para microempresas e para empresas de pequeno porte:

| - instaladas em Sreas desprovidas de regulagio fundi6ria legal ou

com regulamentagSo precAria; ou

ll - em residoncia do microempreendedor individual ou do titular ou

socio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipotese em que a atividade n6o gere

grande circulagSo de pessoas.

Segao lV

Da Sala do Empreendedor

Art. 23. com o objetivo de orientar os empreendedores, ME e Epp,

simplificando os procedimentos de registro de empresas no municipio, fica criada a Sala do

Empreendedor, que tem as seguintes atribuig6es:

| - disponibilizar aos interessados as informagOes necessirias i
emissSo da inscrigSo municipal e do alvar6 de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos
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meios eletrOnicos de comunicagio oficial;

ll - orientagSo a cerca dos procedimentos necess6rios para a
regularizagSo da situagSo fiscale tribut6ria dos conhibuintes;

lll - emissdo de certid6es de regularidade fiscal e tribut6ria.

S 10, Na hipotese de indeferimento de inscrigdo municipal, o

interessado ser6 informado a respeito dos fundamentos e ser6 oferecida na Sala do

Empreendedor orientagio para adequagio i exigEncia legal.

$ 20, Para a consecugdo dos seus objetivos, na implantagdo da sala

do Empreendedor, a AdministragSo P0blica Municipal firmar6 parceria com outras instituig6es

para oferecer orientagSo com relagSo i abertura, ao funcionamento e ao encerramento de

empresas, incluindo apoio para elaboragdo de plano de neg6cios, pesquisa de mercado,

orientagSo sobre cr6dito, associativismo e programas de apoio oferecidos no municipio.

CAPITULO IV

DA F|SCAL|ZA9AO ORTENTADORA

Arl, 24. A fiscarizagdo municipar, nos aspectos de posturas, uso do
solo, sanit6rio, ambiental e de seguranga, relativos ds microempresas, ds empresas de pequeno
porte e aos demais contribuintes, dever6 ter natureza orientadora, quando a atividade ou
situagao, por sua natureza, comportar grau de risco compativel com esse procedimento.

Art. 25. Nos mordes do artigo anterior, quando da fiscarizagdo

municipal, ser6 observado o crit6rio de dupla visita para lavratura de auto de infrag6o, exceto na
ocorOncia de reincid6ncia, fraude, resistOncia ou embarago i fiscalizagio,

Par6grafo 0nico, considera-se reincidOncia , para fins deste artigo, a
pr6tica do mesmo ato no periodo de 12 (doze) meses, contados do ato anterior.

Art. 26. A dupra visita consiste em uma primeira ag6o, com a

finalidade de verificar a regularidade do estabelecimento, e em agio posterior de cariter punitivo
quando, verificada qualquer irregularidade na primeira visita, ndo for efetuada a respectiva
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regularizageo no prazo determinado.

Att,27. Quando na visita for constatada qualquer irregularidade, ser6

lavrado um termo de verificagdo e orientagdo para que o respons6vel possa efetuar a

regularizagSo no prazo de 30 (trinta) dias, sem aplicagdo de penalidade.

$ 10. Quando o prazo referido neste artigo ndo for suficiente para a

regularizagSo necessAria, o interessado dever6 formalizar com o 6rgao de fiscalizagao um termo

de ajuste de conduta, no qual, justificadamente, assumir6 o compromisso de efetuar a

reguladzagSo dentro do cronograma que for fixado no termo.

$ 20. Decorridos os prazos fixados no caput ou no termo de ajuste de

conduta - (TAC), sem a regularizaqSo necessAria, ser6 lavrado auto de infragio com aplicagao

de penalidade cabivel.

CAPiTULO V

DOS TRtBUTOS, CONTRIBUI9oES E BENEFiCTOS FISCATS

Art. 28. Fica recepcionada na legislagao tribut6ria do Municipio o

Regime Especial Unificado de ArrecadagSo de Tributos e Contribuig6es devidos pelas

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional instituido pela Lei

Complementar (Federal) n0, 123, de 14 de dezembro de 2006, especialmente as regras relativas

(Lei Complementar Federal n0, 123, arl. 12 a 41, na redagdo da Lei Complementar Federal

128t2008):

I - a definigdo de microempresa e empresa de pequeno porte,

abrang6ncia, vedagoes ao regime, forma de opgio e hip6teses de excrus6es;

ll - As aliquotas, base de c6lculo, apurag6o, recolhimento dos

impostos e conkibuigoes e repasse ao er6rio do produto da arrecadagdo;

lll ds obrigagoes flscais acess6rias, fiscalizag6o, processo

ad m in istrativo-fiscal e processo jud iciArio pertinente;

lV - ds normas relativas aos acr6scimos legais, juros e multa de mora
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e de oficio, previsros pela legislagao federal do lmposto de Renda e imposigdo de penalidades;

V - i abertura e fechamento de empresas;

Vl - ao Microempreendedor lndividual _ MEl.

paragrafo Unico. poderi 0 Municipio, mediante deriberagio excrusiva
e unilateral e, inclusive de modo dlferenciado para cada ramo de atividade, conceder redu96o do
lss devido por microempresa ou empresa de pequeno porte, hip6tese em que sera rearizada

redugeo proporcionar ou ajuste do varor a ser recorhido, relativo ao regime previsto neste arrigo,

na forma definida em resolugio do Comitd Gestor.

Art. 29. As ME e Epp terio os seguintes beneficios fiscais:

| _ redugio de 50% (cinquenta por cento) no pagamento da taxa de
licenga e fiscalizagio para rocarizagao, instaragdo e funcionamento de microempresas e
empresas de pequeno porte;

ll _ redugdo de 30% (trinta por cento) no pagamento do lmposto
Predial e Tenitorial Urbano (lpTU) nos primeiros 12(doze) meses de instalagio incidente sobre
fnico im6vel pr6prio, arugado ou cedido que seja utirizado pera microempresa e empresa de
pequeno porte.

par6grafo 0nico. Ficam reduzidos a 0 (zero) os varores referentes a
taxas, emolumentos e demais custos rerativos a abertura, a inscrigio, ao registro, ao arvara, d
licenga e ao cadastro do microempreendedor individual _ MEl.

Art, 30. Os beneficios previstos nesta Lei, ndo constantes na Lei
complementar Federar no. 123/06, apricam-se somente aos fatos geradores oconidos ap6s a
vig0ncia desta Lei, desde que a empresa renha ingressado no regime gerar da ME e Epp nos
termos da Lei Complementar Federal n.o 123/06.

CAPiTULO Ⅵ

DO AGENTE DE DESENVOLV:MENTO
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Art. 31. caber6 ao poder Executivo municipal a designagio de

servidor e Srea respons6vel em sua estrutura funcional para a efetivagdo dos dispositivos
previstos na presente Lei, observadas as especificidades locais.

s 10. A fungdo de agente de desenvolvimento caracteriza-se pero

exercicio de articulagio das ag6es p0blicas para a promog6o do desenvolvimento local e
territorial, mediante agoes locais ou comunit6rias, individuais ou coletivas, que busquem

cumprimento das disposig6es e diretrizes contidas nesta Lei Complementar, sob supervis6o do

orgSo gestor local responsAvel pelas politicas de desenvolvimento.

s 20. 0 agente de desenvolvimento devera preencher os seguintes
requisitos:

| - residir na 6rea da comunidade em que atuar;

ll - ter concluido, com aproveitamento, curso de qualificagdo b6sica
para a formagio de agente de desenvolvimento;

lll - ter concluido o ensino m6dio/segundo grau.

$ 30. caber6 ao agente de desenvolvimento buscar junto ao Minist6rio

do Desenvolvimento, lnd0stria e Com6rcio Exterior, juntamente com as demais entidades

municipalistas e de apoio e representagdo empresarial, o suporte para ag6es de capacitagdo,

estudos e pesquisas, publicag6es, promogio de intercAmbio de informagoes e experi6ncias.

CAPITULO VII

ESTiMULO A INOVAqAO

Segio I

Programas de Estimulo i Inovagio

Art. 32. o Municipio manter6 programas especificos de estimulo d

inovagdo para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive quando estas

revestirem a forma de incubadoras, obseryando-se o seguinte (Lei Complementar n.o 123/06, art.

65):
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| - as condig6es de acesso ser6o diferenciadas, favorecidas e

simpliflcadas.

ll-o montante de recursos disponiveis e suas condigoes de acesso

deverSo ser expressos nos respectivos orgamentos e amplamente divulgados.

s 1o o municipio ter5 por meta a aplicagdo de, no minimo, 1oo/o (dez
por cento) dos recursos destinados d inovagdo para o desenvolvimento de tal atividade nas

microempresas ou das empresas de pequeno porte.

$ 20 os orgSos e entidades integrantes da Administragio Municipal,

atuantes em pesquisa, desenvolvimento ou capacitagSo tecnologica ter6o por meta efetivar suas

aplicagoes, no percentual minimo fixado no caput deste artigo, em programas e projetos de

apoio ds microempresas ou ds empresas de pequeno porte, divulgando, no primeiro trimestre de

cada ano, informagSo relativa aos valores alocados e a respectiva relagao percentualem relag6o

ao totaldos recursos destinados para esse fim.

$ 30 Para efeito do "caput" deste artigo, o poder Executivo poder6

estabelecer parceria com entidades de pesquisa e apoio a microempresas e a empresas de

pequeno porte, orgSos governamentais, ag6ncias de fomento, instituig6es cientificas e

tecnol6gicas, n0cleos de inovagdo tecnol6gica e instituigOes de apoio.

Art. 33. As ag6es vinculadas a operagio de incubadoras serio
executadas em local especificamente destinado para tal fim, ficando a cargo da municipalidade

as despesas com aluguel, manutengdo do predio, fornecimento de igua e demais despesas de

infraestrutura (Lei Complementar n.o 123/06, art, 6b),

s 1.0 o Poder Executivo manter6, por si ou com entidade gestora que

designar, e por meio de pessoal de seus quadros ou mediante convdnios, org6o destinado i
prestagSo de assessoria e avaliagao t6cnica a microempresas e a empresas de pequeno porte,

s 2,0 0 prazo m6ximo de permandncia no programa 6 de dois anos

para que as empresas atinjam suficiente capacitagio t6cnica, independ6ncia economica e

comercial, podendo ser prorrogado por prazo n6o superior a dois anos mediante avaliagao

t6cnica' Findo este ptazo, as empresas participantes se transferirSo para 6rea de seu dominio ou
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que vier a ser destinada pelo Poder Piblico Municipal a ocupagio preferencial por empresas

egressas de incubadoras do Municipio.

Art. 34. o Poder Executivo divulgar6 anualmente a parcela de seu

orqamento anual que destinari i suplementagdo e ampliagdo do alcance de projetos

governamentais de fomento i inovag6o e d capacitagio tecnol6gica que beneficiem

microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no Municipio (Lei Complementar n.o

123106, art.65).

$ 1.0 0s recursos referidos no caputdeste artigo poderdo suplementar

ou substituir contrapartida das empresas atendidas pelos respectivos projetos; cobrir gastos com

divulgagao e orientagio destinada a empreendimentos que possam receber os beneficios dos
projetos; servir como contrapartida de conv6nios com entidades de apoio a microempresas e

empresas de pequeno porte, em ag6es de divulgag6o dos projetos, atendimento t6cnico e

disseminagSo de conhecimento.

s 2.0 0 Poder P0brico Municipar criar6, por si ou em conjunto com

entidade designada pelo Poder P0blico Municipal, servigo de esclarecimento e orientagSo sobre

a operacionalizagdo dos projetos referidos no caput deste artigo, visando ao enquadramento

neles de microempresas e empresas de pequeno porte e i adogdo correta dos procedimentos

para tal necessArios.

S 3.' 0 servigo referido no caputdeste artigo compreende a divulgag6o

de editais e outros instrumentos que promovam o desenvolvimento tecnologico e a inovag6o de

microempresas e empresas de pequeno porte; a orientagdo sobre o conte0do dos instrumentos,

as exig6ncias neles contidas e respectivas formas de atend6-las; apoio no preenchimento de

documentos e elaborag6o de projetos; recebimento de editais e encaminhamento deles a

entidades representativas de micro e pequenos neg6cios; promogio de semin6rios sobre

modalidades de apoio tecnologico, suas caracteristicas e forma de operacionalizag6o,

Subsegio l!
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lncentivos fiscais i lnovagio

Art. 35. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, apos a anAlise

do impacto orgamentirio, programa de incentivo, sob a forma de cr6dito fiscal, de tributos

municipais em relagio a atividades de inovagdo executadas por microempresas e empresas de
pequeno porte, individualmente ou de forma compartilhada (Lei Complementar n,o 123/06, art,

65).

$ 10, Anualmente, o poder Executivo, respeitada a Lei complementar
n0' 101, de 04 de maio de 2000, fixar6 a dotagSo orgament6ria da ren0ncia fiscal referida no
"caput".

s 2.0. A desonerag6o referida no caput deste artigo teri como limite
individualo valor miximo de 50% dos tributos municipais devidos.

$ 3,0. As medidas de desoneragio fiscal previstas neste artigo poderSo

ser usufruidas desde que:

| - o conhibuinte notifique previamente o poder p0blico Municipal sua
intengdo de se valer delas;

ll - o beneficiado mantenha a todo o tempo registro cont6bil
organizado das atividades incentivadas,

$ 4.0- Para fins da desoneragdo referida neste artigo, os dispdndios
com atividades de inovagSo deverSo ser contabilizados em contas individualizadas por programa
realizado.

CAPITULO VIII

DO ESTIMULO AO CREDIO E A CAptTALtZAgAo

Art. 36. A Administragao ptblica Municipal, para estimulo ao cr6dito e
d capitalizagSo dos empreendedores, MEl, ME e EPP, podera reservar, em seu orgamento
anual, percentual a ser utilizado para apoiar programas de credito e ou garantias, isolados ou
suplementarmente aos programas instituidos pelo Estado ou pela Uni6o, de acordo com
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⌒

⌒

regulamentagio do Poder Executivo.

Art. 37. A Administragao p[blica Municipar fomentara e apoiari a
criagSo e o funcionamento de linhas de microcr6dito operacionalizadas por meio de instituig6es,

tais como cooperativas de cr6dito, sociedades de cr6dito ao empreendedor e organizag6es da

Sociedade Civil de lnteresse P0blico (Oscip), dedicadas ao microcr6dito com atuag6o no 6mbito

do municipio ou da regiio.

Art. 38. A Administragdo p0blica Municipal fomentar6 e apoiar6 a

criagSo e o funcionamento de estruturas legais focadas na garantia de cr6dito com atuagio no

imbito do municipio ou da regiio.

Art. 39. A Administragio p0blica Municipal fomentari e apoiar6 a

instalaqSo e a manutengio, no municipio, de cooperativas de cr6dito e ouhas instituigoes

financeiras, p0blicas e privadas, que tenham como principal finalidade a realizagio de operag6es

de cr6dito com microempresas e empresas de pequeno porte.

Art. 40. Administragao p0blica Municipal fomentarA a criagdo de

Comit6 Estrat6gico de orientagio ao Credito e Consumo, constituido por agentes p1blicos,

associagOes empresariais, profissionais liberais, profissionais do mercado financeiro e de

capitais, com objetivo de sistematizar as informag6es relacionadas ao cr6dito e financiamento e

disponibilizAlas aos empreendedores e is microempresas e empresas de pequeno porte do

municipio, por meio da Sala do Empreendedor.

s 1o Por meio do comit6, a Administragio p0blica Municipal

disponibilizar6 as informag6es necess6rias aos micro e pequenos empres6rios localizados no

Municipio, a fim de obter linhas de cr6dito menos onerosas e burocr6ticas.

$ 20 Tambem ser6o divulgadas as linhas de credito destinadas ao

estimulo d inovagio, informando-se todos os requisitos necessirios para o recebimento desse

beneficio,
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S 3o.A participagao no Comitd n6o ser6 remunerada.

Art. 41. A Administragdo priblica Municipal poder6, na forma que

regulamentar, criar ou participar de fundos destinados d constituigio de garantias que poderSo

ser utilizadas em operag6es de empr6stimos banc6rios solicitados por empreendedores,

microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas no Municipio, junto aos

estabelecimentos banc6rios, para capitalde giro, investimentos em m6quinas e equipamentos ou

projetos que envolvam a adogio de inova@es tecnologicas.

4ft, 42. Fica o Executivo Municipar autorizado a celebrar convdnios

com o Governo do Estado e Uni6o, destinados d concessao de creditos a micro

empreendimentos do setor formal instalados no Municipio, para capital de giro e investimentos

em m6quinas e equipamentos ou projetos que envolvam a adogio de inovag6es tecnologicas.

CAPITULO tX

Da Educagio Empreendedora e do Acesso i tnformagio

Art. 43. Fica o Poder pribrico Municipal autorizado a firmar parcerias

ou convdnios com instituig0es p0blicas e privadas para o desenvolvimento de projetos de

educagSo empreendedora, com objetivo de disseminar conhecimentos sobre gestio de

microempresas e empresas de pequeno porte, associativismo, cooperativismo,

empreendedorismo e assuntos afins.

$ 10, Estao compreendidos no Ambito do caput deste artigo ag6es de

car6ter curicular ou extracurricular voltadas a alunos do ensino fundamental de escolas p0blicas

e privadas, assim como a alunos de nivel medio e superior de ensino.

$ 20. os projetos referidos neste artigo poderio assumir a forma de
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fornecimento de cursos de qualificagdo; concessSo de bolsas de estudo; complementagio de

ensino bisico p0blico; ag6es de capacitagio de professores, e outras ag6es que o poder publico

Municipal entender cabiveis para estimular a educagio empreendedora.

Art. 44. Fica o Poder P[blico Municipar autorizado a celebrar parcerias

ou conv6nios com orgSos governamentais, centros de desenvolvimento tecnologico e instituigoes

de ensino superior, para o desenvolvimento de projetos de educag6o tecnol6gica, com os

objetivos de transferdncia de conhecimento gerado nas instituigoes de pesquisa, qualificagao

profissional, e capacitagio no emprego de t6cnicas de produg6o.

Paragrafo Unico. compreende-se no imbito do caput deste artigo a

concessdo de bolsas de iniciagio cientifica; a oferta de cursos de qualificagio profissional; a

complementagSo de ensino b6sico p0blico e ag6es de capacitagio de professores.

Art. 45. Fica o Poder P0blico Municipar autorizado a instituir programa

de inclusio digital, com o objetivo de promover o acesso de micro e pequenas empresas do

Municipio ds novas tecnologias da informagSo e comunicagao, em especial d lnternet, e a
implantar programa para fornecimento de sinal da rede mundial de computadores em banda

larga, via cabo, r6dio ou outra forma, inclusive para orgSos governamentais do Municipio.

$ 10. caberA ao Poder P0blico Municipar regulamentar e estabelecer

prioridades no que diz respeito ao fornecimento do sinal de lnternet; valor e condig6es de

contraprestagio pecuni6ria; vedagOes A comercializagdo e cessdo do sinal a terceiros; condig6es

de fornecimento, assim como crit6rios e procedimentos para liberagSo e interrupgio do sinal.

$ 20. compreendem-se no imbito do programa referido no "caput"

deste artigo:

| - a abertura e manutengio de espagos p0blicos dotados de

computadores para acesso gratuito e livre d lnternet;

ll - o fornecimento de servigos integrados de quarificagdo e orientagio;

lll - a produgSo de conterido digital e nio-digital para capacitagio e
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lV - a divulgagdo e a faciritagao do uso de servigos p0blicos oferecidos
por meio da lnternet;

V - a promogdo de ag6es, presenciais ou n6o, que conhibuam para o
uso de computadores e de novas tecnologias;

Vl - o fomento a projetos comunit6rios baseados no uso de tecnologia

da informagSo e,

vll - a produgdo de pesquisas e informagOes sobre inclus6o digital.

Art. 46. Fica autorizado o poder p0blico Municipal a firmar convOnios

ou parcerias com entidades civis p0blicas ou privadas e instituig6es de ensino superior, para o
apoio ao desenvolvimento de associagoes civis sem fins lucrativos, que reunam individualmente
as condig6es seguintes:

| - ser constituida e gerida por estudantes;

ll - ter como objetivo principal propiciar aos seus participes, condigOes

de aplicar conhecimentos teoricos adquiridos durante seu curso;

lll - ter entre seus objetivos estatutirios o de oferecer servigos a

microempresas e a empresas de pequeno porte;

lv ter em seu estatuto discriminagio das atribuigOes,

responsabilidades e obrigagOes dos participes e,

v operar sob supervisdo de professores e profissionais

especializados.

CAPiTULO X

Do Acesso I Justiga

Atl. 47,0 Municipio poder6 rearizar parcerias com a iniciativa privada

akav6s de conv6nios com entidades de classe, instituig6es de ensino superior, ONGs, OAB -
Ordem dos Advogados do Brasil e outras instituig6es semelhantes, a fim de orientar e facilitar As
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empresas de pequeno porte e microempresas o acesso i justiga, priorizando a aplicag6o do
disposto no artigo 74, da Lei complem entar 12l,de 14 de dezembro de 2006.

Art. 48. Fica autorizado o Municipio a celebrar parcerias com

entidades locais, inclusive com o Poder Judici6rio estadual e federal, objetivando a estimulag6o e
utilizagio dos institutos de conciliagSo pr6via, mediag6o e arbitragem para solugio de conflitos
de interesse das empresas de pequeno porte e microempresas localizadas em seu territorio ( Lei

Complementar federal no. 12312006, art. 75-A, na redagdo da Lei Complementar federal
128t2008).

s 10. o estimulo a que se refere o caput deste artigo compreenderA
campanhas de divulgagSo, servigos de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido no tocante aos custos adminishativos e honorarios cobrados, sob a responsabilidade

da Sala do Empreendedor.

$ 20. com base no capuf deste artigo, o Municipio tamb6m poder6
formar parceria com Poder Judici6rio, oAB, instituigoes de ensino superior, com a finalidade de
criar e implantar o setor de conciriagao Extrajudicial, como um servigo gratuito.

CAPITULO XI

DO ASSOCIATIVISMO

Art. 49. o Poder Executivo incentivar6 microempresas e empresas de
pequeno porte a organizarem-se em cooperativas, na forma das sociedades previstas no artigo
56 da Lei Complementar Federal n,o 123/06, ou outra forma de associagio para os fins de
desenvolvimento de suas atividades.

Par6grafo 0nico. o Poder Executivo poder6 alocar recursos para esse
fim em seu orgamento.

Art. 50. A Adminishag6o p0blica Municipal

vocagio econ6mica do municipio e incentivar o fortalecimento das

dever5 identificar a

principais atividades
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⌒

⌒

empresariais relacionadas, por meio de associag6es e cooperativas.

Art. 51. O Poder Executivo adotari mecanismos de incentivo irs

cooperativas e associag6es para viabilizar a criag6o, a manutengSo e o desenvolvimento do

sistema associativo e cooperativo no municipio por meio de:

| - estimulo i inclusSo do estudo do cooperativismo e associativismo

nas escolas do municipio, tendo em vista o fortalecimento da cultura empreendedora como

forma de organizagSo de produg6o, do consumo e do trabalho;

ll - estimulo A forma cooperativa de organizagSo social, econOmica e

cultural nos diversos ramos de atuag6o, com base nos principios gerais do associativismo e na

legislag6o vigente;

lll - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificagdo da

informalidade para implementagSo de associag6es e sociedades cooperativas de trabalho, tendo

em vista a inclusio da populagao do municlpio no mercado produtivo, fomentando alternativas

para a geragSo de trabalho e renda;

lV - criagSo de instrumentos especificos de estimulo i atividade

associativa e cooperativa destinadas ir exportagdo;

V - apoio aos funcion6rios p0blicos e aos empres6rios locais para

organizarem-se em cooperativas de credito e consumo;

Vl - cessSo de bens e im6veis do municipio.

CAPITULO Xt!

DAS DTSPOS!9oES FINATS E TMNStTonnS

Art. 52. Fica instituido o Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e

do Desenvolvimento, que serS comemorado em 05 de outubro de cada ano.

Par6grafo 0nico. Nesse dia, poderi ser realizada audiOncia p0blica na

Cimara dos Vereadores, amplamente divulgada, em que ser6o ouvidas liderangas empresariais

e debatidas propostas de fomento aos pequenos negocios e melhorias da legislagSo especifica.
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Art. 53. A secretaria Municipar de Finangas elaborari cartilha para

ampla divulgagao dos beneficios e das vantagens instituidos por esta Lei, especialmente, tendo

em vista formalizag6o dos empreendimentos informais.

Art. 54. A Administragao p0blica Municipal, como forma de estimular a

criagSo de novas micro e pequenas empresas no municipio e promover o seu desenvolvimento,

incentivari a criagSo de programas especificos de atrag6o de novas empresas de forma direta

0u em parceria com outras entidades pilblicas ou privadas.

Art. 55. Toda a concessdo ou ampriagio de incentivo ou beneficio de

natureza tribut6ria da qual decorra ren0ncia de receita dever6 atender ao disposto no Art. 14 da

Lei Complementar 1 01/2000.

Art. 56. As despesas decorentes da presente Lei correrio por conta

das dotag6es constantes do orgamento municipal.

Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua pubricag6o, produzindo

efeitos a partir do primeiro dia 0til subsequente i sua publicagao.

Art.58.Revogam_se as demais dlspos196es em contra‖ 0.

Gabinete do Prefeito, Cid, 17 de outubro de 2017.

Leal Ferreira

VERTENTES NAo PoDE PAMR

-Prefeito Constitucional-
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