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C N P J 33.000.670/0001-67        

LEI MUNICIPAL N° 530/2009	 De 16 de setembro de 2009.

"DispOe	 sobre	 a	 regulamentacao	 das
Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte e (IA outras providencias."

0 Prefeito Municipal de PONTAL DO ARAGUAIA, Estado de Mato Grosso, no use de
suas atribuicees legais, faz saber que a Cfimara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPITULO I

DAS D1SPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta lei regulamenta o tratamento juridico diferenciado, simplificado e favorecido
assegurado as Microempresas e Empresas de Pequeno	 Porte, doravante simplesmente
denominadas ME e EPP, em conformidade corn o que dispOe os arts. 146, III, d, 170, IX, e 179 da
Constituicao Federal e a Lei Complementar federal n°. 123, de 15 de dezembro de 2006, criando
a "LEI GERAL MUNICIPAL DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE DE
PONTAL DO ARAGUAIA/MT".

Art. 2° - Esta lei estabelece normas relativas:

I — Aos incentivos fiscais;

II — a inovacäo tecnolOgica e a educac5o empreendedora;

III — ao associativismo e as regras de inclusão;

IV — ao incentivo a geracao de empregos;

V — ao incentivo a formalizacäo de empreendimentos;

VI — unicidade do processo de registro e de legalizacão de empresärios e de pessoas juridicas;

VII — criac5o de banco de dados corn informacOes, orientackies e instrumentos a disposicao
dos usuArios;

VIII — simplificacao, racionalizacao e uniformizacao dos requisitos de seguranca
metrologia, controle ambiental e prevencäo contra incendios; para os fins de registro, legalizacäo
e funcionamento de empresarios e pessoas juridicas, inclusive, corn a definicao das atividades
consideradas de alto risco;

IX — regulamentacäo do parcelamento de debitos relativos ao Imposto Sobre Servicos de
Qualquer Natureza (ISSQN);

X — preferencia nas aquisicifies de bens e servicos pelos Orgäos pliblicos municipals.

Art. 3° - Fica criado o Comite Gestor Municipal das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, ao qual cabers gerenciar o tratamento diferenciado e favorecido de que trata esta Lei,
competindo a este:
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I — Regulamentar mediante ResolucOes a aplicacao e observancia desta Lei.

II — Gerenciar os subcomites tecnicos que atenderAo as demandas especificas decorrentes dos
capitulos desta Lei;

III — Coordenar as parcerias necessArias ao desenvolvimento dos subcomites tecnicos que
compile a Sala do Empreendedor;

IV - Coordenar a Sala do Empreendedor que abrigara os Comites criados para implantacao
da Lei;

Art. 4° - 0 Comite Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas, de que trata a presente
Lei Complementar sera constituido por 05 (cinco) membros, corn direito a voto, representantes
dos seguintes OrgAos e instituicties, indicados pelos mesmos:

I — Secretaria de Inchistria, Comercio, Turismo, Meio Ambiente e Agricultura;

II - Secretaria de Financas;

III — Secretaria de Planejamento e Obras;

IV - Cfimara Municipal de Vereadores;

V — AssociacAo Comercial de Pontal do Araguaia - MT ;

§ 1.° - 0 ComitZ Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas sera presidido pelo
representante do Poder Executivo Municipal, que a considerado membro nato.

§ 2.° - 0 Comite Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas promoverA pelo menos
uma conferéncia anual, a realizar-se preferencialmente no mes de novembro a qual serAo
convocadas as entidades envolvidas no processo de geracão de emprego e renda e qualificacão
professional.

§ 3.° - 0 Municipio corn recursos preprios e/ou em parceria corn outras entidades pAblicas ou
privadas assegurarA recursos suficientes para garantir as condicOes necessArias A implantacAo e
ao funcionamento do Comae Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas.

§ 4.° - 0 Comae Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas funcionarA nas
dependencias da Secretaria de Indristria, Comercio e Turismo, utilizando de sua estrutura fisica
e de pessoal para o seu funcionamento.

Art. 5° - Os membros do Comite Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas serao
indicados pelos OrgAos ou entidades a que pertencam e nomeados por Portaria do Chefe do
Executivo Municipal.

§ 1.° - Cada representante efetivo tera urn suplente e mandato por um periodo de 02 (dois
anos), permitida reconducao.

§ 2.° -	 Os representantes das Secretarias Municipais, no caso de serem os prOprios
titulares das respectivas Pastas, terao seus mandatos coincidentes corn o periodo em que
estiverem no exercicio do cargo.
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§ 3.° - 0 suplente poderi participar das reunides corn direito a voto, devendo exerc'e-lo,
quando representar a categoria na ausencia do titular efetivo.

§ 4.° - As decisdes e deliberacdes do Comite Gestor Municipal das Micro e Pequenas
Empresas sera° tomadas sempre pela maioria absoluta de seus membros.

§ 5.° - 0 mandato dos conselheiros ndo sera remunerado a qualquer titulo, sendo sews
servicos considerados relevantes ao Municipio.

CAPITULO II

DO REGISTRO E DA LEGALIZACAO

SECA() I

CAPITULO II
DO REGISTRO, DA LEGALIZACAO E DA BAIXA

SECA() I
DA INSCRICAO E DA BAIXA

Art. 6° - 0 registro e a legalizacão de empresas devem ser simplificados, de modo a evitar
exigencias superpostas e innteis, procedimentos e trfimites procrastinatOrios e custos elevados.

§1° Todos os Orgdos priblicos municipals envolvidos no processo de abertura e fechamento de
empresas observarao a unicidade do processo de registro e de legalizacdo, devendo para tanto
articular as competencias prOprias corn aquelas dos demais Orgdos de outras esferas envolvidas
na formalizacdo empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos,
de modo a evitar a duplicidade de exigencias e garantir a linearidade do processo, da perspectiva
do usuArio

§2°. Os procedimentos para a implementacdo de medidas que viabilizem o alcance das
determinacdes contidas no caput deste artigo serdo coordenados pela Secretaria Municipal de
Financas.

Art. 7°-	 Fica permitido o funcionamento residencial de estabelecimentos comerciais,
inchistrias ou de prestacdo de servicos cujas atividades estejam de acordo corn o COdigo de
Posturas, Vigilância Sanitäria, Meio Ambiente desde que nao acarretem transtornos a seguranca
ou tranqiiilidade priblica, A propricdade, aos direitos individuais e coletivos, inviabilidade no
trfinsito, conforme legislacao especifica.

Art. 8°-	 Os requisitos de seguranca sanitdria, metrologia, controle ambiental e prevencdo
contra incendios, para os fins de registro e legalizacdo de empresarios e pessoas juridicas,
deverdo ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos Orgdos envolvidos na abertura e
fechamento de empresas, no 'ambito de suas competencias.

Art. 9°-	 A administracdo publica municipal criarA ate 1° de Janeiro de 2011, urn Banco
de dados com informacides, orientacOes e instrumentos a disposicdo dos usuArios, de forma
presencial, e pela rede mundial de computadores, de forma integrada e consolidada, que
permitam pesquisas previas as etapas de registro ou inscricao, alteracdo e baixa de empresas, de
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modo a prover ao usuario a certeza quanto a documentacao exigivel e quanto a viabilidade do
registro ou da inscricao.

SECA° II
DO ALVARA

Art. 10- Fica instituido o Alvara de Funcionamento ProvisOrio, que permitira o exercicio
operacional do empreendimento 05 (cinco) dias apOs o protocolo do pedido, instruido corn a
formalidade legal. 0 alvara provisOrio nao se aplica as empresas consideradas de alto risco.

§ 1°. Para efeito desta Lei considera-se como atividade de alto risco aquelas atividades
que sejam prejudiciais ao sossego ptiblico e que tragam riscos ao meio ambiente e que contenham
entre outros:

Material inflamavel;
Aglomeracao de pessoas;

III	 Possa produzir nivel sonoro superior ao estabelecido em lei;
Material explosivo
Outras atividades assim definidas em Lei Municipal.

§2°. Fica disponibilizado formulario de consulta previa de endereco, que sera emitido por
meio da Secretaria de Administracão e Financas, a qual devera responder no prazo de ate 48
(quarenta e oito) horas, acerca da compatibilidade do local corn a atividade solicitada.

§3°. Os imOveis reconhecidos como de atividade econamicas de acordo corn a
classificacao de zoneamento disponibilizada pela administracao pablica municipal, bem como os
profissionais autOnomos, terao seus pedidos de consulta previa de endereco, para fins de
localizacao respondido em 48 (quarenta e oito) horas a contar do inicio do expediente seguinte. A
responsabilidade civil pelos subsidios que instruem a consulta, e do consultado.

§ 4°. 0 Alvara de Funcionamento ProvisOrio sera valid° por 30 (trinta) dias, e sera
cancelado se apOs notificacao da fiscalizacao orientadora nao forem cumpridas as exigencias
estabelecidas pela Administracao Municipal, no prazo por ela definido.

§ 5°. 0 Alvara previsto no caput dente artigo nao se aplica no caso de atividades
eventuais e de comercio ambulante que e regulamentado pelo Codigo Tributario Municipal.

Art. 11- 0 Alvara de Funcionamento ProvisOrio, sera disponibilizado na Secretaria de Financas
do Municipio e constarao, obrigatoriamente, as seguintes informacties

I - Inscricao Municipal / Ano Base;

11 - Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia-MT, Av. Universitäria, n° 173, Setor Joao
Rocha, CEP:78.698-000, Fone; (066) 3401-7450, Fax: (066) 3401-7678. CNPJ: 33.000.670/0001-67.

III-Nome  Fantasia;

IV - Atividade Principal Exercida;

V - Localizacao do Estabelecimento;

Art. 12- A presente lei nao exime o contribuinte de promover a regularizacao perante os demais
Orgaos competentes, assim como nos orgaos fiscalizadores do exercicio profissional.

Art. 13- A licenca para localizacao e/ou funcionamento sera concedida desde que as condicOes de
higiene, seguranca e localizacao do estabelecimento sejam adequadas A especie de atividade a ser
exercida, e sob a condicao do COdigo de Postura, a politica urbanistica do Municipio e leis
especificas.
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§ 1° - A licenca abrange, quando do primeiro licenciamento, a localizacao e/ou
funcionamento e nos exercicios posteriores, apenas o funcionamento para o cumprimento das
normas administrativas para exercer atividade no territOrio do Municipio. Tambem e devida
pelos depOsitos fechados destinados a guarda de mercadorias.

§ 2° - havers incidencia de nova taxa no mesmo exerctcio e sera concedida, se for o caso,
a respectiva licenca sempre que ocorrer mudanca de ramo de atividade, modificacao nas
caracteristicas do estabelecimento ou transferencia de local.

§ 3° - A licenca sera concedida sob a forma de alvara, que devera ser exibido a
fiscalizacao quando solicitado.

§ 4° - 0 alvara de licenca devera ser mantido em lugar visivel, o nao cumprimento
sujeitara as penalidades cabiveis previstas na presente Lei.

§ 5° - A taxa de fiscalizacao para licenca de transporte de passageiros e cargas, so sera
permitida mediante apresentacao de laudo de vistoria concedida pela Secretaria Municipal
competente.

§ 6° - As empresas que exercem atividade com produtos pereciveis, so sera liberado o
alvarã de licenca, atraves de laudo de vistoria da Vigilancia Sanitaria Municipal.

Art. 14- 0 Alvara sera declarado nulo se:

I — Expedido corn inobservancia de preceitos legais e regulamentares;

II — Ficar comprovada a falsidade ou inexatidao de qualquer declaracao ou documento ou o
descumprimento do termo de responsabilidade firmado.

III — Atividade diferenciada da declarada.

IV — Ocorrer reincidencia de infracOes as posturas municipals.

Art. 15° -	 0 poder priblico municipal podera impor restriclies as atividades dos
estabelecimentos corn "Alvara ProvisOrio", no resguardo do interesse priblico e que sobremaneira
possam afetar o meio ambiente, sossego ptiblico ou qualquer outro incOmodo a vizinhanca.

Art. 16° - A microempresa e a empresa de pequeno porte poderao estabelecer-se em qualquer
local, inclusive, em espacos residenciais, desde que se submeta a legislacao de posturas, vigilancia
sanitaria e nao seja poluidora do meio ambiente.

Art. 17° - Fica facultado a administracao prIblica municipal proceder as vistorias que
entender necessarias quando a atividade for considerada de alto risco, na forma de decreto a ser
expedido.

Paragrafo thrico — Consoante as restricaes aqui anotadas, toda Atividade Econamica se
sujeitara ao organismo fiscalizador municipal de acordo corn o COdigo Tributario Municipal.

SECA() III

DA SALA DO EMPREENDEDOR

Art. 18-	 Com o objetivo de orientar os empreendedores, simplificando os procedimentos
de registros de empresas no municipio, fica criada a Sala do Empreendedor, com as seguintes
atribuicOes:
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Disponibilizar aos interessados as informacOes necessArias a emissao da inscricAo
municipal e do alvara de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrfinicos de
comunicacao oficial;

OrientacAo a acerca dos procedimentos necessfirios para a regularizacAo da situacao
fiscal e tributaria dos contribuintes.

§ 1° - Na hipOtese de indeferimento de alvarA ou inscricAo municipal, o interessado sera
informado a respeito dos fundamentos e sera oferecida orientacAo para adequacâo a exigencia
legal na Sala do Empreendedor.

§ 2° - Para a consecucão dos seus objetivos, na implantacão da Sala do empreendedor, a
administracAo pfiblica municipal firmarA parceria corn outras instituicOes para oferecer
orientacAo acerca da abertura, do funcionamento e do encerramento de empresas, orientacAo
sobre credito, associativismo e programas de apoio oferecidos no municipio.

CAPITULO III

DO REGIME TRIBUTARIO

Art. 19° - Os prazos de validade das notas fiscais de servicos obedecerA ao COdigo Tributfirio
Municipal em vigor.

Art. 20° - A prova da data do real encerramento das atividades poderfi se feita corn base na
data da filtima nota fiscal emitida pela empresa ou, na sua inexistencia, pela comprovacäo do
registro de outra empresa no mesmo local, pela data da baixa na UniAo e no Estado, pela
comprovacAo da entrega do imOvel ao locador, pela comprovacAo do desligamento de servicos ou
fornecirnento bAsico, tais como o de figua, o de energia eletrica ou o de telefonia.

Paragrafo imico - Na impossibilidade de comprovar o encerramento da atividade por mews
indicados	 no caput, a empresa poderA solicitar diligencia para prova da data do real
encerramento de sua atividade.

CAPITULO IV

DOS BENEFICIOS FISCAIS

Art. 21- Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte terfi como beneficio fiscal a reducao de
70% (setenta por cento) e 50% (cinquenta por cento), respectivamente, no pagamento da taxa de
licenca e	 fiscalizacAo para LocalizacAo, InstalacAo e Funcionamento no primeiro ano de
funcionamento.

Art. 22- Os beneficios previstos nesta lei aplicam-se somente aos fatos geradores ocorrido apOs a
vigencia desta lei, desde que a empresa tenha ingressado no regime geral da ME e EPP, nos
termos da Lei Complementar Federal n°. 123, de 14 de dezembro de 2.006.

CAPITULO IV

DA FISCALIZACAO ORIENTADORA
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Art. 23° - A fiscalizacao, no que se refere aos aspectos, sanitario, ambiental e de seguranca,
das microempresas e empresas de pequeno porte devera ter natureza orientadora, notificando a
regularizacao surgida quando a atividade ou situacao, por sua natureza, comportar grau de risco
compativel com esse procedimento.

§ 1° 0 municipio definira atraves de decreto as atividades e situacOes, cujo grau e risco seja
considerado alto, as quais nao se sujeitarao ao disposto neste artigo.

§ 2° Em Fla() sendo observado o disposto no caput, todas as fiscalizacOes obedecerao ao
criterio da dupla visita, ate que se regulamente o rol de atividades e situacties, cujo grau de risco
seja considerado alto.

§ 3° Scm prejuizo de sua acao especifica, os agentes da fiscalizacao prestarao,
prioritariamente, orientaeao as ME's e as EPP's do municipio.

I - Sempre devera ser observado o criterio de dupla visita para lavratura de autos de
infracao, salvo na ocorrencia de reincidencia, fraude, resistencia ou embaraco a fiscalizacao.

II - A orientacao a que se refere este artigo dar-se-a por meio de Termo de Ajustamento de
Conduta a ser regulamentado pelos OrgAos fiscalizadores.

III - Somente na reincidencia de faltas constantes do Termo de Ajustamento de Conduta, que
contenha a respectiva orientacao e o piano negociado corn o responsavel pela microempresa, 6
que se configurara superada a fase da primeira visita.

IV - 0 disposto neste artigo nao se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos.

CAPITULO V

DA CAPACITACAO E DO DESENVOLVIMENTO
DOS PEQUENOS NEGOCIOS

Art. 24° - Todos os servicos de consultoria e instrutoria contratados pela ME ou EPP e que
tenham vinculo direto com seu objeto social ou corn a capacitacao gerencial ou dos funcionarios
terAo a aliquota de ISSQN reduzidas a 2% (dois inteiros por cento).

SECA° I
DO FOMENTO AS INCUBADORAS

E EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA

Subsecao II — Do Ambiente de Apoio a Inovacao

Art. 25° - 0 Poder 131113lico Municipal mantera programa de desenvolvimento empresarial,
podendo instituir incubadoras de empresas, com a finalidade de desenvolver microempresas e
empresas de pequeno porte de varios setores de atividade.

§ 1° - A Prefeitura Municipal sera responsavel pela implementacao do programa de
desenvolvimento empresarial referido no caput deste artigo, por si ou em parceria corn entidades
de pesquisa e apoio a microempresas e a empresas de pequeno porte, Orgaos governamentais,
agencias de fomento, instituicOes cientificas e tecnolOgicas, nacleos de inovacão tecnolOgica e
instituicOes de apoio.
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§ 2° - As awes vinculadas a operacäo de incubadoras ser5o executadas em local
especificamente destinado para tal fim, ficando a cargo da municipalidade as despesas com
aluguel, manutenc5o do predio, fornecimento de Agua e demais despesas de infra-estrutura.

§ 3° - 0 prazo maximo de permanencia no programa é de 2 (dois) anos para que as empresas
atinjam suficiente capacitacao tecnica, independencia econOmica e comercial, podendo ser
prorrogado por prazo n5o superior a 2 (dois) anos mediante avaliacao tecnica. Findo este prazo,
as empresas participantes se transferirão para area de seu dominio ou que vier a ser destinada
pelo Poder Pablico Municipal a ocupacão preferencial por empresas egressas de incubadoras do
Municipio.

Art. 26° - 0 Poder Pablico Municipal poderA criar mini distritos industriais, em local a ser
estabelecido por lei, e tambem indicarA as condicaes para alienacao dos lotes a serem ocupados.

Art. 27° - 0 Poder Pfiblico Municipal apoiara e coordenarA iniciativas de criac5o e
implementacao de parques tecnolOgicos, inclusive mediante aquisicão ou desapropriacao de area
de terreno situada no Municipio para essa finalidade.

§ 1° - Para consecucao dos objetivos de que trata o presente artigo, a Prefeitura Municipal
podera celebrar instrumentos juridicos apropriados, inclusive convenios e outros instrumentos
juridicos especificos, com Org5os da Administracäo direta ou indireta, federal ou estadual, bem
como com organismos internacionais, instituicOes de pesquisa, universidades, instituicOes de
fomento, investimento ou financiamento, buscando promover a cooperac5o entre os agentes
envolvidos e destes corn empresas cujas atividades estejam baseadas em conhecimento e inovacao
tecnolOgica.

§ 2° - 0 Poder Priblico Municipal indicara Secretaria Municipal a quem competira:

I — zelar pela eficiencia dos integrantes do Parque TecnolOgico, mediante acties que facilitem
sua ac5o conjunta e a avaliacäo de suas atividades e funcionamento;

II — fiscalizar o cumprimento de acordos que venham ser celebrados corn o Poder Ptiblico.

CAPITULO VII

DO ACESSO AOS MERCADOS

SECA() 1

ACESSO AS COMPRAS PUBLICAS

Art. 28° - Nas contratacOes ptiblicas de bens e servicos do municipio, deverA ser concedido
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as ME's e as EPP's, objetivando:

I — a promoc5o do desenvolvimento econOmico e social no iimbito municipal e regional;

II — a ampliac5o da eficiencia das politicas póblicas;

III — o fomento do desenvolvimento local, por mein do apoio aos arranjos produtivos locais.

Art. 29° - Para a ampliacao da participacão das ME's e das EPP's nas licitacks, a
administrac5o ptiblica municipal devera:
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I - instituir cadastro prOprio para as ME's e as EPP's sediadas localmente, corn a
identificacao das linhas de fornecimento de bens e servicos, de modo a possibilitar a capacitacao e
a notificacao das licitantes e facilitar a formacao de parcerias e subcontratacOes, alem de,
tambem, estimular o cadastramento destas empresas nos sistemas eletrOnicos de compras.

II — divulgar as contratacties pablicas a serem realizadas, corn a estimativa quantitativa e de
data das contratacbes, no sitio oficial do municipio, em murals ptiblicos, jornais ou outras formal
de divulgacao;

III — padronizar e divulgar as especificacOes dos bens e servicos a serem contratados, de
modo a orientar, por meio da Sala do Empreendedor, as MEs e as EPP, a fim de tomar
conhecimento das especificacOes tecnico-administrativas.

Art. 30° - As contratacties diretas por dispenses de licitacão corn base nos termos dos arts. 24
e 25 da Lei n°. 8.666, de 1996, deverao ser preferencialmente realizadas corn ME e EPP sediadas
no municipio ou na regiao.

Art. 31° - Para habilitacao em quaisquer licitacks do municipio para fornecimento de bens
para pronta entrega ou servicos imediatos, bastard a ME e EPP a apresentacao dos seguintes
documentos:

I — ato constitutivo da empresa, devidamente registrado;

II — inscricao no CNPJ, corn a distincao de ME ou EPP, para fins de qualificacão.

Art. 32° - Nas licitantes ptiblicas do municipio, a comprovacao de regularidade fiscal das
ME's e EPP's somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.

Art. 33° - Para o disposto no artigo anterior, as ME's e as EPP's devergo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

§ 1° Havendo alguma restricao na comprovac go da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 2 (dois) dias ateis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrog gveis por igual periodo, a criterio da administracgo
pablica municipal, para a regularizac go da documentacao, pagamento ou parcelamento do
debit°, e emissao de eventuais certidties negativas ou positivas corn efeito de certidao negativa.

§ 2' A nao-regularizacao da documentacao, no prazo previsto no § 1 0, implicara decadéncia
do direito a contratacao, sem prejuizo das sancOes previstas no art. 81 da Lei n". 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado a administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacäo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

Art. 34" - A administracao pablica municipal exigird dos licitantes a subcontratacäo de
microempresa ou de empresa de pequeno porte.

§ 1° A exigencia de que trata o caput deve estar prevista no instrumento convocatario,
especificando-se o percentual minimo do objeto a ser subcontratado ate o limite de 30% (trinta
inteiros por cento) do total licitado, em montante na- o inferior a 10% (dez inteiros por cento).

§ 2° E vedada a exigencia de subcontratacão de itens determinados ou de empresas
especificas.
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§ 3° 0 disposto no caput, nä° é aplicAvel quando:

I — o proponente for microempresa ou empresa de pequeno porte;

11 — a subcontratacäo for inviavel, nao for vantajosa para a administracAo pAblica municipal
ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

III — a proponente for consOrcio, composto em sua totalidade por ME e EPP, respeitado o
disposto no art. 33 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 35° - Nas subcontratacOes de que trata o artigo anterior, observar-se-A o seguinte:

I — o edital de licitacao estabelecerd que as ME's e as EPP's a serem subcontratadas deverAo
estar indicadas e qualificadas nas propostas dos licitantes com a descricâo dos bens e servicos a
serem fornecidos e seus respectivos valores;

H — os empenhos e pagamentos do Orgäo ou da entidade da administracAo ptiblica municipal
sera() destinados diretamente as ME's e as EPP's subcontratadas;

III — deverA ser comprovada a regularidade fiscal e trabalhista das ME's c EPP's
contratadas e subcontratadas, como condicAo de assinatura do contrato, bem como ao longo da
vigencia contratual, sob pens de rescis5o;

IV — a empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, 110 prazo mAximo de
30 (trinta) dias, na hipOtese de extincão da subcontratacão, mantendo o percentual originalmente
subcontratado ate a sua execucAo total, notificando o Orgäo ou a entidade contratante, sob pens
de rescisAo, sem prejuizo das sanciies cabiveis;

V — demonstrada a inviabilidade de nova subcontratac5o, nos termos do inciso IV, a
administracao pAblica municipal poderA transferir a parcela subcontratada a empresa
contratada, desde que sua execucAo jä tenha sido iniciada.

Art. 36° - Nas licitacties para a aquisicAo de bens e servicos de natureza divisivel, e desde que
nAo haja prejuizo para o conjunto ou complexo, nas hipOteses definidas cm decreto, a
administracAo ptiblica municipal reservarA cota de ate 25% (vinte e cinco inteiros por cento) do
objeto, em montante não inferior a 10% (dez inteiros por cento) para a contratacAo de ME e
EPP.

§ 1° Aplica-se o disposto no caput sempre que houver, local ou regionalmente, o minimo de 3
(tres) fornecedores competitivos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte
e que atendam as exigencias constantes do instrumento convocatOrio.

§ 2° 0 disposto neste artigo estara previsto no instrumento convocatOrio, admitindo-se a
contratacAo das microempresas ou empresas de pequeno porte na totalidade do objeto, sendo-
lhes reservada exclusividade de participacAo na disputa de que trata o caput.

§ 3° NA° 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
prep do primeiro colocado.

Art. 37° - Nas licitacfies, sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de
contratacAo para as ME's e as EPP's.
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§ 1° Entende-se por empate aquelas situacb'es em que as ofertas apresentadas pelas ME's e
EPP's sejam iguais ou ate 10% (dez inteiros por cento) superiores aquelas apresentadas pelas
demais empresas.

§ 2° Na modalidade de pregao, o intervalo percentual estabelecido no § 1° sera de ate 5 °A
(cinco por cento) superior ao melhor preco.

Art. 38° - Para efeito do disposto no artigo anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:

I — a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar
proposta de preco igual ou inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em que
sera adjudicado o contrato em seu favor;

II — na hip6tese da nao-contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipOtese
do § 1°, na ordem classificatOria, para o exercicio do mesmo direito;

III — no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas ME's e EPP's que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 37 sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

§ 1° Na hipOtese da nao-contratacao nos termos previstos no caput, o contrato sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

§ 2° 0 disposto neste artigo somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 30 No caso de Pregao, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
sera convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apOs o
encerramento dos lances, sob pena de preclusao, observado o disposto no inciso III do caput.

Art. 39° - A administracao ptiblica municipal realizara processo licitatOrio destinado
exclusivamente A participacao de ME e EPP nas contratacties, cujo valor seja de ate RS 80.000,00
(oitenta mil reais).

Art. 40° - Nä() se aplica o disposto nos arts. 34 a 38 quando:

I — os criterios de tratamento diferenciado e simplificado para as ME's e EPP's nao forem
expressamente previstos no instrumento convocatOrio;

II — nao houver um minim° de 3 (tres) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigencias estabelecidas no instrumento convocatOrio;

III — o tratamento diferenciado e simplificado para as ME's c EPP's nao for vantajoso para a
administracao pablica municipal ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a
ser contratado;

IV — a licitacao for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n°. 8.666, de
21 de junho de 1993.
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Art. 41° - 0 valor licitado por mein do disposto nos arts. 35, 36 e 39 não poderA exceder a
25% (vinte e cinco inteiros por cento) do total licitado em cada ano civil.

SECA° II

ESTIMULO AO MERCADO LOCAL

Art. 42° - A administracão municipal incentivarfi a realizacão de feiras de produtores e
artesAos, assim como apoiarfi missAo tecnica para exposicao e venda de produtos locals em outros
municipios de grande comercializacão.

CAPITULO VIII

DO ESTIMULO AO CREDITO E A CAPITALIZACAO

Art. 43° - A AdministracAo Pfiblica Municipal, para estimulo ao credito e a capitalizacAo dos
empreendedores e das empresas de micro e pequeno porte, fara parcerias corn instituicfies
financeiras , Govern() Estadual e Federal para viabilizar recursos agindo como um facilitador ao
credit() auxiliando na rnontagem dos projetos.

Art. 44° - A Administracfio PribIlea Municipal fomentarfi e apoiarA a criacäo e o
funcionamento de linhas de microcredito operacionalizadas atraves de instituicOes, tais como
cooperativas de credito, sociedades de credito ao empreendedor e OrganizacOes da Sociedade
Civil de Interesse Priblico — Oscip, dedicadas ao microcredito corn atuacäo no Ambito do
Municipio ou da regiAo.

Art. 45° - A Administracão PfibIlea Municipal fomentara e apoiarfi a criacAo e o
funcionamento de estruturas legais focadas na garantia de credito corn atuacão no Ambito do
Municipio ou da regi5o.

Art. 46° - A Administracão Priblica Municipal fomentarA e apoiarA a instalacäo e a
manutencao, no Municipio, de cooperativas de credito e outras instituicfies financeiras, priblico e
privadas, que tenham como principal finalidade a realizacão de °perm-vs de credito corn
microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1° - Tambem solo divulgadas as linhas de credit() destinadas ao estimulo a inovacAo,
informando-se todos os requisitos necessarios para o recebimento desse beneficio.

Art. 47° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar TERMO DE ADESAO AO
BANCO DA TERRA (ou seu sucedâneo), corn a UniAo, por intermedio do Ministerio do
Desenvolvimento Agrario, visando a instituicAo do Nikko Municipal Banco da Terra no
Municipio (conforme definido na Lei Complementar n°. 93, de 4/2/1996, e Decreto Federal n°.
3.475, de 19/5/2000), para a criacao do projeto BANCO da TERRA, cujos recursos serao
destinados a concessAo de creditos a micro empreendimentos do setor rural no Ambito de
programas de reordenacAo fundiaria.

CAPITULO IX
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DO ACESSO A JUSTICA

Art. 48° - A administracäo priblica municipal realizara parcerias corn a iniciativa privada,
por mein de convenios corn entidades de classe, instituicOes de ensino superior, ONG, OAB —
Ordem dos Advogados do Brasil e outras instituicOes semelhantes, a 1im de orientar e facilitar as
empresas de pequeno porte e microempresas o acesso a Justica, priorizando a aplicacao do
disposto no art. 74 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 49° - Fica autorizado o municipio a celebrar parcerias corn entidades locais, inclusive
corn o Poder Judiciario estadual, objetivando a estimulacao e utilizacao dos institutos de
conciliacao previa, mediacao e arbitrageur para solucio de conIlitos de interesse das ME's e
EPP's localizadas em seu territOrio.

§ 1° Sera° reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no 'ambito das comissOes de
conciliacao previa.

§ 2° 0 estimulo a que se refere o caput deste artigo compreendera campanhas de divulgacao,
servicos de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado e favorecido no tocante aos
custos administrativos e honorarios cobrados.

§ 3° Corn base no caput deste artigo, a administracao pablica municipal tambem devera
formar parceria corn o Poder Judiciario, a OAB, universidades, corn a finalidade de criar e
implantar o Setor de Concillacao Extrajudicial, como urn servico gratuito.

CAPITULO X

DO AP010 E DA REPRESENTACAO

Art. 50° - Para o cumprimento do disposto nesta lei, bem como para desenvolver e
acompanhar politicas priblicas voltadas as ME's e EPP's, a administracao priblica municipal
devera incentivar e apoiar a criacao de f6runs corn a participacao dos Orgaos priblicos
competentes e das entidades vinculadas ao setor.

Paragrafo Cmico. A participacâo de instituicOes de apoio ou representacao em conselhos e
grupos tecnicos tambem devera ser incentivada e apoiada pelo poder

CAPITULO XI

DAS DISPOSICOES FINALS E TRANSITORIAS

Art. 51° - As ME's e as EPP's que se encontrem sem movimento ha mais de tres anos poderao
dar baixa nos registros dos Orgaos ptiblicos municipals, independentemente do pagamento de
taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas declaracOes nesses periodos.

Pardgrafo imico. A baixa prevista neste artigo nao impede que, posteriormente, sejam
laneados e exigidos valores apurados em decorrencia da prAtica, comprovada e apurada em
processo administrativo ou judicial, de irregularidades praticadas pelas Microempresas e pelas
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Empresas de Pequeno Porte, inclusive impostos, contribuicOes e respectivas penalidades,
reputando-se solidariamente responsäveis os titulares ou sOcios.

Art. 52° - Serã concedido parcelamento, relativos a debitos de ISSQN, Taxa de Licenca pars
Instalacao e ou Funcionamento e Taxa de Fiscalizacäo de Vigilfincia Sanitaria de
responsabilidade da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e de seu titular ou ski°
conforme legislacao em vigor.

§ 1° 0 parcelamento sera requerido na Secretaria Municipal de Financas — Setor de Divida
Ativa.

Art. 53° - Ao requerer o "Alvará Proviseirio", o contribuinte podera solicitar o primeiro
pedido de Autorizac5o da Impressao de Documentos Fiscais, a qual sera concedida juntamente
corn a Inscricao Municipal.

Art. 54° - Fica instituido o "Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e do
Desenvolvimento", que sera comemorado em 5 de outubro de cada ano.

Paragrafo tinico. Nesse dia, sera realizada audiencia pOblica na Cfimara dos Vereadores,
amplamente divulgada, em que sera() ouvidas liderancas empresariais e debatidas propostas de
fomento aos pequenos negOcios e melhorias da legislacao especifica.

Art. 55° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaeao, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia util subseqiiente a sua publicac5o.

Art. 56° - Revogam-se as demais disposicOes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ponta do Araguaia — MT., 16
de Setembro de 2009.

„If
GERSO -a A AE MORAES

PREFEITO MUNICIPAL
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