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PrOietO de Ld n.° 011′2017.

Ementa: "lnstitui o tratamento diferenciado e

favorecido a ser dispensado As microempresas, as

empresas de pequeno porte e ao microempreendedor

indivrdual, 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 j23, de 14 de dezembro de

2006 e d6 outras providencias."

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE VERTENTES,

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

Lei Organica Municipal e em especial com supeddneo no art.60 da norma antedita, envia para

apreciaqao do Poder Legislativo o seguinte:

CAPITULO I

DISPOSlcOES GERAIS

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

e favorecido assegurado as micrOempresas(ME)e empresas de pequeno potte(EPP),

doravante simplesmente denominadas MEI,ME e EPP,em conformldade com o que disp6e os

ans.146,|‖ ,d,170,IX,e179 da Conslltui98o Federal e a Lei Complementar Federal n.° 123′06,

c‖ando a LEI GERAL M∪ NICIPAL DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQ∪ ENO PORttE

DE VERTENTES―PE.

ParagrafO ttnico. Aplicam‐ se ao ME1 lodos os beneficios e lodas as

prerrogatlvas previstas nesta Lei para as ME e EPP.

Art, 20. O tratamento diferenciado, simplrlcad。 , favorecido e de

lncentlvo as mlcroempresas,as empresas de pequeno potte e ao microempreendedorindividual
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incluir6, entre outras ag6es dos orgSos e entes da administragio municipal:

ptblicos municipais.

I - preferencia nas aquisig6es de bens e servigos pelos orgios

ll - incentivos e ds regras de inclusio;

lll - fomento ao associativismo e a educagio empreendedora;

lV - incentivo d geragSo de empregos;

V - incentivo d formalizagdo de empreendimentos;

Vl - simplificaqao do processo de registro e de legalizaqdo de

empres6rios e de pessoas juridicas;

Vll - estimulo d inovagao e tecnologia, ao acesso a cr6dito e a Justiga.

CAPITULO II

DO ACESSO AOS MERCADOS

SegSo I

Licitagoes P0blicas

Art. 3.0. Nas contratag6es p[blicas de bens, servigos e obras do

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

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

123t2006.

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

orgSos da AdministragSo P0blica Municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, as

fundag6es p0blicas, as empresas p0blicas, as sociedades de economia mista e as demais

entidades controladas direta ou indiretamente pelo Municipio.

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

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

| - instituir cadastro proprio, de acesso livre, ou adequar os cadastros

existentes, para identificar as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas

regionalmente, com as respectivas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar a notificagdo
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das licitag6es e facilitar a formagSo de parcerias e subconkatagOes;

ll - padronizar e divulgar as especificagOes dos bens e servigos

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

adequem os seus processos produtivos;

lll - na definigdo do objeto da contratagao, nao devere utilizar

especificagoes que reskinjam, injustificadamente, a participagao das microempresas e empresas

de pequeno porte; e

lV - estabelecer e divulgar um planejamento anual das contratag6es

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

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

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

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

certame.

Art. 5.0. Nas aquisig6es pLiblicas de bens e servigos de que trata esta

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

licitatdrios, deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrrgio.

$ 10, Havendo alguma restrigao na comprovaqao da regularidade

frscal, ser6 assegurado o prazo de 02 (dois) dias 0teis, cujo termo inicial conesponderd ao

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrog6veis por igual

periodo, a crit6rio da Administragdo Priblica, para a regularizag5o da documentag6o, pagamento

ou parcelamento do debito, e emissSo de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito

de certidSo negativa.

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

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

modalidade de pregSo, e nos demais casos, no momento postenor ao julgamento das propostas,

aguardando-se os prazos para regularizaq6o fiscal para a abertura da fase recursal.

$ 30. Ndo havendo regularizagao da documentaqio fiscal, no prazo

previsto no $ 10, oconer6 a decad6ncia do direito a contratageo, sem prejuizo das sang6es

previstas na nos art.s 81 e seguintes da Lei n.o 8.666, de 2'l de junho de 1993, facultada d
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Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagSo, para assinatura

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

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

para habilitagSo 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 - inscrigao no CNPJ, com a distingao de ME e Epp, para fins de

qualificagao;

Art. 7.0. Nas licitag6es do tipo menor preqo, ser6 assegurada, como

crit6rio de desempate, preferencia de contratagSo para as microempresas e empresas de

pequeno porte.

S 1o Entende-se por empate situag6es em que as propostas

apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou ate 10o/o (dez por cento) superiores ao menor

prego.

$ 20 Na modalidade pregdo o intervalo percentual estabelecido no $'lo
ser6 de ate 5% (cinco por cento) superior ao menor prego.

S 3o A preferencia de que trata o caput serd concedida da seguinte

forma:

| - ocorrendo o empate, a pequena empresa melhor classificada

poder6 apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame,

situagSo que ser6 adjudicado o objeto a seu favor;

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

na forma do inciso l, ou n5o esteja habilitada, observado o disposto no art. S.o, serio convocadas

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

classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

lll - no caso de equivaldncia dos valores apresentados pelas ME e

EPP que se encontrem em situagio de empate, sera realizado sorteio enhe elas para que se

identifique aquela que primeiro pode16 apresentar a melhor oferta.

$ 40. Nao se aplica o sorteio disposto no inciso lll do $ 3o quando, por
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sua natureza, o procedimento nao admitir o empate real, como acontece na fase de lances do

pregao, em que os lances equivalentes n6o s5o considerados iguais, sendo classificados

conforme a ordem de apresentagSo pelos licitantes.

$ 50. 0 disposto neste artigo somente se aplicar6 quando a melhor

oferta vSlida n5o 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 IME e Epp melhor classificada ser6

convocada para apresentar nova proposta, no prazo maximo de cinco minutos, apos o

encerramento dos lances, sob pena de preclusSo, observado o disposto no inciso ll do $ 30.

$ 80. Nas demais modalidades de licitagdo, o ptazo pan os licitantes

apresentarem nova proposta ser6 de, no minimo, vinte e quaho horas, contado a partir da data

de recebimento da notificaqSo efetuada pela Comissdo de Licitag6o, podendo outro ser

estipulado no inskumento convocatorio.

ヽ

Art. 8.0. Os orgaos e entidades contratantes deverao

aquisrg6es de bens e serviqos destinadas exclusivamente ir participagio de ME e

contratag6es quando o valor nao ultrapassar R$ 80,000,00 (oitenta mil reais).

Paragrafo 0nico. N6o se aplica o disposto neste artigo

ocorrerem as situag6es previstas no ar|. 12, devidamente justificadas.

rcalizat

EPP nas

quando

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

orgaos e entidades contratantes poderSo estabelecer, nos instrumentos convocat6rios, a

exig6ncia de subcontratagdo de ME e EPP, sob pena de desclassificagio, determinando:

l- o percentual de exigdncia de subcontratagio, de at6 30% (trinta por

cento) do valor licitado, facultada a empresa a subcontratagSo em limites superiores, conforme o

estabelecimento no edital;

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

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

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

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

longo da vig6ncia contratual, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagSo

previsto no $ 1o do art. 5.o.

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

subcontratada, no prazo m6ximo de trinta dias, na hipotese de extingSo da subcontratagio,

mantendo o percentual originalmente subcontratado at6 sua execugSo total, notificando o orgio

ou entidade contratante, sob pena de rescisSo, sem prejuizo das sanq6es cabiveis, ou

demonstrar a inviabilidade da substituigSo, em que ficar6 respons6vel pela execuqao da parcela

originalmente subcontratada; e

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

compatibilidade, gerenciamento e qualidade da subcontratagio.

S 10. Dever6 constar ainda do instrumento convocatorio que a

exigoncia de subcontratagdo nio serd aplicavel 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.o 8.666, de 21 de junho de 19g3;

lll - consorcio composto parcialmente por ME e Epp com participaqao

igual ou superior ao percentual de subcontratag6o.

S 2o N6o se admite a exigdncia de subcontratag6o para o

fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado a prestagdo de servigos acessorios.

S 30. O disposto no inciso ll do capuf deste artigo deverd ser

comprovado no momento da aceitagSo, quando a modalidade de licitagao for pregio, ou no

momento da habilitagao nas demais modalidades.

$ 40. N5o devera ser exigida a subcontratagdo quando esta for inviavel,

nio for vantajosa para a administrag5o priblica ou representar prelulzo ao conjunto ou complexo

do objeto a ser contratado, devidamente justificada.

S 50, E vedada a exig6ncia no instrumento convocatorio de

subcontratagSo de itens ou parcelas determinadas ou de empresas especificas.

S 6o Os empenhos e pagamentos referentes ds parcelas
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subcontratadas serao destinados diretamente is ME e EPP subcontratadas.

Art. 10. Nas licitag6es para aquisigoes de bens e servigos de natureza

divisivel, desde que n5o haja preluizo para o conjunto ou complexo do objeto, os 6rg6os e

entidades contratantes poderSo reservar ate 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para

contratagao de ME e EPP.

g 10. O disposto neste artigo ndo impede a contrataqdo das ME e Epp

na totalidade do objeto.

$ 20. 0 instrumento convocatorio deveri prever que, nio havendo

vencedor para a cota reservada, esta podera 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 contratagao da cota reservada deverd oconer pelo preqo da cota principal, caso esle tenha

sido menor do que o obtido na cota reservada.

Art. 11. Em licitagoes para aquisigdo de produtos para merenda

escolar, destacadamente aqueles de origem local, a Administragio p0blica Municipal dever6

utilizar preferencialmente a modalidade do pregio presencial.

Art. 12. Nao se aplica o disposto nos arts. g.o ao 10 nas seguintes

hip6teses:

l- ndo houver um minimo de trCs fornecedores competitivos

enquadrados como ME e EPP sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as

exig6ncias estabelecidas no instrumento convocat6rio;

ll - o tratamento diferenciado e simplificado para as IVE e Epp nio for

vantajoso para a administraq6o ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser

contralado;

lll - a licitagio for dispens6vel ou inexigivel, nos termos dos art.s 24 e

25 da Lei Federal n.o 8.666, de 21 de junho de 1993;
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lV - a soma dos valores citados nos termos do disposto nos art,s g.o

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

contrataq6es em cada ano civil;

V - o tratamento diferenciado e simplificado nio for capaz de alcangar

os objetivos previstos no art. 3.0, justificadamente.

$ 10. O Municipio poder6, nas contratag6es diretas fundamentadas nos

incisos I e ll do art. 24 da Lei Federal n,o 8.666, de 2'1 de junho de 1g93, realizar cotagio
eletrdnica de pregos exclusivamenle em favor de ME e Epp, desde que vantajosa a contratagio.

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

contrataq6o quando resurtar em prego superior ao varor estaberecido como refe16ncia,

Art. 13. os crit6rios de tratamento diferenciado ds ME e Epp deverio
estar expressamente previstos no instrumento convocatorio.

4rt. M.para fins do disposto nesta Lei, o enquadramento como ME e
EPP dar-se-6 nas condigOes do Estatuto Nacionar da Microempresa e Empresa de pequeno

Porte, instituido pela Lei complementar Federal n,o 123, de.l4 de dezembro de 2006, em
especrar quanto ao seu art 30, devendo ser exigido dessas empresas a decraragio, sob as
penas da ler, de que cumprem os requisitos regais para a quarificag6o como microempresa ou
empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido nos arts. 42 a 4g
daquela Lei Complementar.

par.grafo rrnico. A identificagS0 das ME e Epp na sessSo pribrica do
pregao elekdnico so deve ocorrer apos o encerramento dos rances, de modo a dificurtar a
possibilidade de conluio ou fraude no procedimento,

Art. 15. Fica obrigat6ria a capacitagao dos membros das Comiss6es
de LicitagSo da Administragio Municipal sobre o que disp6e esta Lei.

Art. 16. A Adminiskagio priblica Municipal deflnir6 meta anual de
participagao das ME e Epp nas compras do Municipio e imprantar conkore estalistico para
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Segio !l

Estimulo ao Mercado Local

Art. 17. A Administragdo p0brica Municipal incentivar6 a realizagio de

feiras de produtores e artesSos, assim como apoiar6 missio t6cnica para exposiqio e venda de

produtos locais em outros municipios de grande comercializagio.

CAPiTULO III

DO REGTSTRO E DA LEGALTZA9AO

Segio I

Da lnscrigio e Baixa

Art. 18. Todos os orgios publicos municipais envolvidos no processo

de abertura e fechamento de empresas deverSo observar os dispositivos constantes da Lei
Complementar Federal no. 123106, na Lei no. 11.598/02 e nas Resolugoes do Comite para

GestSo da Rede Nacional para a Simplificagao do Registro e da Legalizagio de Empresas e
Negocios (REDEStM).

Se95o ll

Do Alvard

Art. 19. Fica instituido o Alvara de Funcionamento provisorio, que
permitira o inicio de operagSo do estabelecimento apos o ato de registro, exceto nos casos em
que o grau de risco da atividade seja considerado alto.

$ 1o. Para efeitos desta Lei, considera-se como atividade de alto risco
aquela que assim for definida pelo Comitd Gestor da REDESIM (Rede Nacional para a
simplificagao do Regisko e da Legarizagio de Empresas e Neg6cios).

s 20. o Alvar6 de Funcionamento provisorio ser6 cancelado se ap6s a
notificaEso da fiscalizagSo orientadora nao forem cumpridas as exig6ncias e os prazos
estabelecidos pelo Comit6 Gestor da REDESIM
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como de com6rcio ambulante e de autOnomos n6o estabelecidos, ndo estdo abrangidas por este

artigo, devendo ser aplicada a legislagao especifica.

cassado quando:

Art.20. o Alvara de Funcionamento provis6rio ser6 imediatamente

| - no estabelecimento for exercida atividade diversa daquela

autorizada,

ll - forem infringidas quaisquer disposiqoes referentes aos controles de

poluig6o, ou se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuizos, inc6modos, ou
puser em risco por qualquer forma a seguranqa, o sossego, a sa0de e a integridade fisica dos

obreiros, da vizinhanga ou da coletividade;

lll - ocorrer reinciddncia de infrag6es ds posturas municipais;

lV - for constatada irregularidade n6o passivel de regula rizagdo:

v - for verificada a falta de recolhimento das taxas de licenqa de

localizaqSo e funcionamento.

declarado nulo quando:

Art. 21. o Alvar6 de Funcionamento provisorio ser6 imediatamente

| - expedido com inobservdncia de preceitos legais e regulamentares;

ll - ficar comprovada a falsidade ou inexatid6o de quarquer

ヘ

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

Seg6o lll

Microempreendedor lndividual - MEI

\ft. 22. o processo de registro do Microempreendedor lndividual de
que trata o inciso lll do artigo 40 desta Lei Complementar dever5 ter tr6mite especial, opcional
para o empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comito para Gestdo da Rede Nacional
para a Simplificagao do Registro e da Legalizagio de Empresas e Negocios. (Lei Complementar
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federal no.12312008, a(1.4o, SS 1o a 30, e art. 70,na redagao da Lei Complementar Federal n.o

128t2008).

Par6grafo unico. 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 6reas desprovidas de regulagao fundi6ria legal ou

com regulamentag6o prec6ria; ou

ll - em residdncia 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.

Segio 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 atribuigoes:

| - disponibilizar aos interessados as informaqOes necessarias ir
emissEo da inscrigSo municipal e do alvar5 de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos
meios eletronicos de comunicag6o oficial;

ll - orientagdo a cerca dos procedimentos necess6rios para a
regularizagSo da situagdo fiscal e tribut6ria dos contribuintes;

lll - emissao de certid6es de regularidade fiscal e tributaria.

s 1o.Na hipotese de indeferimento de inscriqio municipar, o
interessado se16 informado a respeito dos fundamentos e ser6 oferecida na Sala do
Empreendedor orientaEio para adequaq6o a exigencia legal.

$ 2o. Para a consecuq6o dos seus objetivos, na imprantagio da Sara

do Empreendedor, a Administragao Priblica Municipal firmar6 parceria com outras instituig6es
para oferecer orientagSo com relaqSo d abertura, ao funcionamento e ao encerramento de
empresas, incluindo apoio para elaboragao de plano de negocios, pesquisa de mercado,

sobre cr6dito, associativismo e amas de apoio oferecidos no m
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CAPITULO IV

DA FTSCALZAqAO ORIENTADORA

Att. 24. A fiscalizagSo municipal, nos aspectos de posturas, uso do

solo, sanit6rio, ambiental e de seguranga, relativos ds microempresas, is empresas de pequeno

porte e aos demais contribuintes, dever6 ter natureza orientadora, quando a atividade ou

situagSo, por sua natureza, comportar grau de risco compativel com esse procedimento.

Art. 25. Nos moldes do artigo anterior, quando da fiscalizaqdo

municipal, ser6 observado o criterio de dupla visita para lavratura de auto de infraqao, exceto na

ocorrencia de reincidoncia, fraude, resistencia ou embaraEo a fiscalizaqio.

Par6grafo 0nico. considera-se reinciddncia, para fins deste artigo, a

pr6tica do mesmo ato no periodo de 12 (doze) meses, contados do ato anterior,

Art. 26. A dupla visita consiste em uma primeira aqio, com a

finalidade de verificar a regularidade do estabelecimento, e em agio posterior de car6ter punitivo

quando, verificada qualquer irregularidade na primeira visita, n6o for efetuada a respectiva

regularizagSo no prazo determinado.

\ft.27. Quando na visita for constatada qualquer irregularidade, ser6

lavrado um termo de verificagio e orientagSo para que o respons6vel possa efetuar a
regularizagSo no prazo de 30 (trinta) dias, sem aplicagio de penalidade.

$ 10. Quando o prazo referido neste artigo n6o for suficiente pan a

regularizagSo necess6ria, o interessado deverir formalizar com o orgio de fiscalizagio um termo

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

regularizagSo 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 regularizaEso necess6ria, ser6 lavrado auto de infragao com aplicag6o

de penalidade cabivel.
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CAPiTULO V

DOS TRtBUTOS, CONTR|BUiEoES E BENEF|CTOS FISCA|S

Art. 28. Fica recepcionada na legislagio tributaria do Municipio o

Regime Especial Unificado de Arrecadag6o de Tributos e Contribuig6es devidos pelas

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

Complementar (Federal) no.123, de 14 de dezembro de 2006, especialmente as regras relativas

(Lei Complementar Federal no. 123, ar|. 12 a 41, na redagdo da Lei Complementar Federal

128t2008).,

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

abrangdncia, vedagoes ao regime, forma de opg6o e hipoteses de exclus6es;

ll - as aliquotas, base de c6rcuro, apuraqio, recorhimento dos

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

lll ds obrigag6es fiscais acessorias, fiscarizagio, processo

administrativo-fiscal e processo judiciario pertinente;

lv - as normas relativas aos acr6scimos legais, juros e multa de mora

e de oficio, previstos pela legislagSo federal do lmposto de Renda e imposigio de penalidades;

V - a abertura e fechamento de empresas;

Vl - ao Microempreendedor lndividual- MEl,

Par6grafo Unico, Poder6 o Municipio, mediante deliberag6o exclusiva

e unilateral e, inclusive de modo diferenciado para cada ramo de atividade, conceder redugdo do

ISS devido por microempresa ou empresa de pequeno porte, hipotese em que ser6 realizada

reduqSo proporcional ou ajuste do valor a ser recolhido, relativo ao regime previsto neste artigo,

na forma definida em resolug6o do Comite Gestor.

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

| - reduqSo de 50% (cinquenta por cento) no pagamento da taxa de

licenga e fiscalizagSo para localizag6o, instalagSo e funcionamento de microempresas e

empresas de pequeno porte;
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ll - redugao de 30% (trinta por cento) no pagamento do lmposto

Predial e Territorial Urbano (IPTU) nos primerros 12 (doze\ meses de instalagio incidente sobre

unico im6vel proprio, alugado ou cedido que seja utilizado pela microempresa e empresa de

pequeno po(e.

Par6grafo rjnico. Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a

taxas, emolumentos e demais custos relativos d abertura, d inscrigdo, ao registro, ao alvara, d

licenqa e ao cadastro do microempreendedor individual - MEl,

Art.30. Os beneficros previstos nesta Lei, nao constantes na Lei

complementar Federal no, 123/06, aplicam-se somente aos fatos geradores ocorridos apos a

vigoncia desta Lei, desde que a empresa tenha ingressado no regime geral da ME e Epp nos

termos da Lei Complementar Federal n.0 j23106.

CAPiTULO VI

DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

Art. 31. Caber6 ao poder Executivo municipal a designagio de

servidor e 6rea respons6vel em sua estrutura funcional para a efetivagao dos dispositivos
previstos na presente Lei, observadas as especificidades locais.

$ 10. A fungio de agente de desenvolvimento caracteriza_se pelo

exercicio de articulaqao das aq6es p0blicas para a promogio do desenvolvimento local e

territorial, mediante aq6es locais ou comunit6rias, indivrduars ou coletivas, que busquem

cumprimento das disposig6es e diretrizes contidas nesta Lei complemenlar, sob supervisdo do

orgao gestor local responsAvel pelas politicas de desenvolvimento.

$ 20. O agente de desenvolvimento dever6 preencher os seguintes

requisitos:

I- residir na 5rea da comunidade em que atuar;

ll - ter concluido, com aproveitamento, curso de qualificagdo bisica

e de desenvolvimentol

lll - ter concluido o ensino m6dio/segundo grau.
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$ 30. cabera ao agente de desenvolvimento buscar junto ao Ministerio

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

muntcipalistas e de apoio e representagSo empresarial, o suporte para ag6es de capacitag6o,

estudos e pesquisas, publicag6es, promog6o de intercAmbio de informag6es e experi6ncias.

CAPiTULO VII

ESTIMULO A rruOvngAo

Seg6o I

Programas de Estimulo i Inovagio

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

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

revestirem a forma de incubadoras, observando-se o seguinte (Lei Complementar n.o 123106, art.

65):

| - as condiEoes de acesso ser6o diferenciadas, favorecidas e

simplificadas

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

deverSo ser expressos nos respectivos orqamentos e amplamente divulgados,

S 'lo O municipio ter6 por meta a aplicagao de, no minimo, 10% (dez
por cento) dos recursos destinados ir inovagSo para o desenvolvimento de tal atividade nas

microempresas ou das empresas de pequeno porte.

$ 20 os orgSos e entidades integrantes da Administragdo Municipal,

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

aplicag6es, no percentual minimo fixado no caput deste artigo, em programas e pr.ojetos de

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

cada ano, informagSo relativa aos valores alocados e a respectiva relagdo percentualem relagio

ao totaldos recursos destinados para esse fim.

$ 3o Para efeito do "caput" deste artigo, o poder Executivo podera

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

pequeno porte, orgSos governamentais, ag6ncias de fomento, instituig6es cientificas e
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cEP 55.77 0-000 - Fone 81.3734.11.s6 - cNpl 10.29 6.887 /0001,-60

P6gina 16 de 25



舅陽

ms

tecnol6gicas, n0cleos de inovagSo tecnologica e instituigoes de apoio.

Art. 33. As agoes vinculadas d operagdo de incubadoras ser6o

executadas em local especificamente destinado para tal fim, ficando a cargo da municipalidade

as despesas com aluguel, manutengeo do pr6dio, fornecimento de 6gua e demais despesas de

infraestrutura (Lei Complementar n," 123/06, art. 65).

$ 1.0 O Poder Executivo manter6, por si ou com entidade gestora que

designar, e por meio de pessoal de seus quadros ou mediante convOnios, orgeo destinado e

prestagao de assessoria e avaliagSo tecnica a microempresas e a empresas de pequeno porte.

$ 2.0 O prazo m6ximo de permandncia no programa 6 de dois anos

para que as empresas atinjam suficiente capacitagS0 t6cnica, independoncia econ6mica e

comercial, podendo ser prorrogado por prazo nio superior a dois anos medianle avaliaqio

t6cnica. Findo este prazo, as empresas participantes se kansferirao para irea de seu dominio ou

que vier a ser destinada pelo Poder P0blico Municipal a ocupagao preferencial por empresas

egressas de incubadoras do Municipio.

Art.34. O poder Executivo divulgarA anualmente a parcela de seu

orqamento anual que destinar5 a suplementagao e ampliagio do alcance de proletos

governamentais de fomento a inovag6o e d capacitag60 tecnologica que beneficiem

microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no Munlcipio (Lei complementar n.o

123/06, art. 65).

$ 1.0 Os recursos referidos no capul deste artigo poderio suplementar

ou substituir contrapartida das empresas atendidas pelos respectivos pro.jetos; cobrir gastos com

divulgaqio e orientag6o destinada a empreendimentos que possam receber os beneficios dos

projetos; servir como contrapartida de convonios com entidades de apoio a microempresas e

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

disseminagSo de conhecimento.

S 2 " O Poder prlblico Municipal criari, por si ou em conjunto com

entidade designada pelo Poder Publico Municipal, servigo de esclarecimento e orientaqio sobre

a operacionalizagao dos projetos referidos no caput deste artigo, visando ao enquad
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neles de microempresas e empresas de pequeno porte e e adogao correta dos procedimentos

para tal necess6rios.

$ 3.' O servigo referido no capul deste artigo compreende a divulgagdo

de editais e outros instrumentos que promovam o desenvolvimento tecnol6gico e a inovagio de

microempresas e empresas de pequeno porte; a orientagio sobre o conterido dos instrumentos,

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

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

entidades representativas de micro e pequenos neg6cios; promoqdo de seminarios sobre

modalidades de apoio tecnologico, suas caracteristicas e forma de operacionalizagdo.

Subsegio ll

lncentivos fiscais i lnovagio

Art. 35. Fica o poder Executivo autorizado a instituir, apos a an6lise

do impacto orgament6rio, programa de incentivo, sob a forma de cr6dito fiscal, de tributos

municipais em relaqao a atividades de inovagio executadas por microempresas e empresas de

pequeno porte, individualmente ou de forma compartilhada (Lei complementar n.o i23106, art,

65)

$ 10. Anualmente, o poder Executivo, respeitada a Lei Complementar

n0. 101, de 04 de maio de 2000, fixar6 a dotagio orgamentdria da ren0ncia fiscal referida no

"caput".

g 2.0. A desoneragdo referida no capul deste artigo ter6 como limite

individual o valor meximo de 50% dos tributos munrcipais devidos.

$ 3.0. As medidas de desoneraqio fiscal previstas neste artigo poder6o

ser usufruidas desde que:

| - O contriburnte notifique previamente o poder p0blico Municipal sua

intengSo de se valer delas;

ll O beneficiado mantenha a todo o tempo registro cont6bil

organizado das atividades incentivadas.
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$ 4,0- Para fins da desoneragio referida neste artigo, os dispdndios

com atividades de inovagSo deverdo ser contabilizados em contas individualizadas por programa

realizado.

CAP|TULO VIII

DO ESTIMULO AO CREDTTO E A CAptTALtZAgAO

Art. 36. A Administragao p0brica Municipal, para estimulo ao cr6dito e

d capitalizaqio dos empreendedores, MEl, ME e EPP, podera reseryar, em seu orgamento

anual, percentual a ser utilizado para apoiar programas de cr6dito e ou garantias, isolados ou

suplementarmente aos programas instituidos pelo Estado ou pela Uniao, de acordo com

regulamentagao do Poder Executivo.

Art. 37. A Administragao priblica Municipal fomentar6 e apoiar6 a
criagao e o funcionamento de linhas de microcredito operacionalizadas por meio de instituig6es,

tais como cooperativas de cr6dito, sociedades de credito ao empreendedor e organizag6es da
Sociedade Civil de lnteresse P0blico (oscip), dedicadas ao microcr6dito com atuag6o no 6mbito
do municipio ou da regi6o.

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

criaqSo e o funcionamento de estruturas legais focadas na garantia de credito com atuagdo no
ambito do municipio ou da regiio.

Art. 39. A Administrag6o p0blica Municipal fomentard e apoiard a
instalagSo e a manutengSo, no municipio, de cooperativas de credito e outras instituig6es
financeiras, priblicas e privadas, que tenham como principalfinalidade a realizagao de operag6es
de credito com microempresas e empresas de pequeno porte,

Art. 40. Administraqao publica Municipal fomentar6 a criagio de
comito Estrategico de orientag6o ao credito e consumo, constituido por agentes p[blicos,
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associaq6es empresariais, profissionais liberais, profissionais do mercado financeiro e de

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

disponibiliz6-las aos empreendedores e as microempresas e empresas de pequeno porte do

municipio, por meio da Sala do Empreendedor,

$ 10 Por meio do Comit6, a Administragao Priblica Municipal

disponibilizar6 as informag6es necess6rias aos micro e pequenos empresirios localizados no

lVunicipio, a fim de obter linhas de credito menos onerosas e burocrAticas.

$ 20 Tamb6m serio divulgadas as linhas de cr6dito destinadas ao

estimulo A inovagao, informando-se todos os requisitos necessArios para o recebimento desse

beneficio.

S 30. A participagao no Comitd n6o serA remunerada.

Art. 41. A AdministragSo P0blica Municipal poderir, na forma que

regulamentar, criar ou participar de fundos destinados i constituiqio de garantias que poderio

ser utilizadas em operaq6es de empr6strmos banc6rios solicrtados por empreendedores,

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

estabelecimentos bancirios, para capital de giro, investimentos em mdquinas e equipamentos ou

projetos que envolvam a adogSo de rnovagdes tecnologicas.

Art. 42. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convdnios

com o Governo do Estado e Uniao, destinados d concessio de cr6ditos a micro

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

em mdquinas e equipamentos ou projetos que envolvam a adogEo de inovag6es tecno169icas.

CAPITULO iX

Da Educa9う o Empreendedora e do Acessoら !nforma9う o

ou conv6nios com instituig6es ptb cas e privadas para o desenvolvimento de projetos de
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educagio empreendedora, com objetivo de disseminar conhecimentos sobre gestSo de

microempresas e empresas de pequeno porte, associativismo, cooperativismo,

empreendedorismo e assuntos afins.

$ 10. Est6o compreendidos no 6mbito do caput deste artigo agoes de

carAter curricular 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 poderSo assumir a forma de

fornecimento de cursos de qualificagSo; concessSo de bolsas de estudo; complementagao de

ensino b6sico p0blico; ag6es de capacitaqSo de professores, e outras ag6es que o Poder P0blico

Municipal entender cabiveis para estimular a educagio empreendedora.

Art. 44. Fica o Poder P0blico Municipal autorizado a celebrar parcerias

ou convdnios com orgios governamentais, centros de desenvolvimento tecnologico e instituigoes

de ensino superior, para o desenvolvimento de projetos de educagSo tecnologica, com os

objetivos de transferencia de conhecimento gerado nas instituig6es de pesquisa, qualificagao

profissional, e capacitaE6o no emprego de tecnicas de produgio.

Paragrafo Unico. Compreende-se no Ambito do caput deste artigo a

concessSo de bolsas de iniciag6o cientifica; a oferta de cursos de qualificagao profissional; a

complementaqSo de ensino b6sico p0blico e agOes de capacitaqSo de professores.

Art. 45. Fica o Poder Publico Municipal autorizado a instituir programa

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

Municipio ds novas tecnologias da informagSo e comunicagSo, em especial a 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. Caber6 ao Poder Pfblico Municipal regulamentar e estabelecer

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

contraprestagSo pecuni6ria; vedagOes A comercializaglo e cessSo do sinal a terceiros; condigOes

de fornecimento, assim como criterios e procedimentos para liberagSo e interrupg6o do sinal.
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deste artigo:

$ 20. Compreendem-se no Ambito do programa referido no "caput"

| - a abertura e manutengSo de espaqos publicos dotados de

computadores para acesso gratuito e livre d lnternet;

ll - o fornecimento de servigos integrados de qualificagSo e orientagdo;

lll - a produgao de conteudo digital e nao-digital para capacitagio e

informag6o das empresas atendidas;

por meio da lnternet;

lV - a divulgagSo e a facilitagSo do uso de serviqos p0blicos oferecidos

V - a promogSo de aE6es, presenciais ou n5o, que contribuam para o

uso de computadores e de novas tecnologias,

da informagao e,

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

Vll - a produqao de pesquisas e informaE6es sobre inclusio digital.

Art. 46. Fica autorizado o Poder P0blico Municipal a firmar conv6nios

ou parcerias com entidades civis pttblicas ou privadas e instituiq6es de ensino superior, para o

apoio ao desenvolvimento de associaq6es civis sem fins lucrativos, que re0nam individualmente

as condig6es seguintes:

| - ser constituida e gerida por estudantes;

ll - ter como objetivo principal propiciar aos seus partlcipes, condiqOes

de aplicar conhecimentos teoricos adquiridos durante seu curso;

lll - ter entre seus objetivos estatut6rios o de oferecer servigos a

microempresas e a empresas de pequeno porte;

lV ter em seu estatuto discriminagio das atribuig6es,

responsabilidades e obrigaqOes dos participes e,

V operar sob supervisSo de professores e profissionais

especializados.
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CAPiTULO X

Do Acesso d Justiga

Att.47. O Municipio podertr realizar parcerias com a iniciativa privada

atrav6s de convdnios 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 is

empresas de pequeno porte e microempresas o acesso d justiga, priorizando a aplicagSo do

disposto no artigo 74, da Lei Complementar 123, 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 estimulagSo e

utilizag6o dos institutos de conciliaqdo pr6vla, mediag6o e arbitragem para solugSo de conflitos

de interesse das empresas de pequeno porte e microempresas localizadas em seu territorio ( Lei

Complementar federal no. 12312006, art. 75-A, na redaEso da Lei Complementar federal

12812008).

s 1.. o estimulo a que se refere o caput deste artigo compreender6

campanhas de divulgag6o, servigos de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado e

favorecido no tocante aos custos administrativos e honordrios cobrados, sob a responsabilidade

da Sala do EmPreendedor.

$ 20. com base no capuf deste artigo, o Municipio tamb6m poderit

formar parceria com Poder JudiciSrio, OAB, instituiqOes de ensino superior, com a finalidade de

criar e implantar o Setor de conciliagao Extrajudicial, como um servigo gratuito.

CAPITULO XI

DO ASSOCIATIVISMO

Art. 49. O Poder Executivo incentivar5 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 associagSo para os fins de

desenvolvimento de suas atividades.
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fim em seu orgamento. 

Par6grafo ,nico' o Poder Executivo poder6 alocar recursos para esse

Art. 50. A Administragao Publica Municipal deverA identificar a

vocagio economica do municipio e incentivar o fortalecimento das principais atividades

empresariais relacionadas, por meio de associagOes e cooperativas.

Art. 51. 0 Poder Executivo adotarA mecanismos de incentivo ds

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

sistema associativo e cooperativo no municipio por meio de:

I - estimulo d inclusSo do estudo do cooperativismo e associativismo

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

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

ll - estimulo d forma cooperativa de organizaqio social, economica e

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

legislag6o vigente;

lll - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificaqio da

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

em vista a inclusSo da populagao do municipio no mercado produtivo, fomentando alternativas

paru a geragSo de trabalho e renda;

lV - criagao de instrumentos especificos de estimulo a atividade

associativa e cooperativa destinadas d exportaE6o;

V - apoio aos funcionarios p0blicos e aos empres6rios locais para

organizarem-se em cooperativas de credito e consumo;

VI― cessao de bens e im6veis do municipio.

CAPITULO X‖

DAS DISPOS190ES FINAIS E ttRANSI丁 ORIAS

Art.52.Fica instituido o Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e
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do Desenvolvimento, que ser6 comemorado em 05 de outubro de cada ano.

Par6grafo unico Nesse dia, poderA ser realizada audi6ncia publica na

CAmara dos Vereadores, amplamente divulgada, em que saSo ouvidas lideranqas empresariais

e debatidas propostas de fomento aos pequenos negocios e melhorias da legisiag6o especifica.

Art.53. A Secretaria lVunicipal de Finanqas elaborarA cartilha para

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

em vista formalizagSo dos empreendimentos informais.

Art. 54. A Administrag6o Ptlblica Municipal, como forma de estimular a

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

incentivarA a criagSo de programas especificos de atragSo de novas empresas de forma direta

ou em parceria com outras entidades ptblicas ou privadas,

Art. 55. Toda a concessao ou ampliaqdo de incentivo ou beneficio de

natureza tribut6ria da qual decorra ren[ncia de receita deverS atender ao disposto no Art. 14 da

Lei Complementar 1 01/2000.

Art. 56. As despesas deconentes da presente Lei correrSo por conta

das dotaq6es constantes do orgamento municipal.

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

efeitos a partir do primeiro dia 0til subsequente d sua publicaqio.

Art. 58. Revogam-se as demais disposiq6es em contrerio.

Romero Leal Ferreira
-Prefeito Constitucional-

de Setembro de 2017
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