PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais

LEI COMPLEMENTAR N.o050, DE 05 DE JULHO DE 2010.
"INSTITUI
A
lEI
GERAl
MUNICIPAL
DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(MPE), DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAlS
(MEl), INCENTIVA 0 MICRO E PEQUENO PRODUTOR
RURAL E 0 DESENVOlVIMENTO DO TURISMO E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS."

o

CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE SAO JOSE DA
BARRA/MG, NO usa DE SUAS ATRIBUICOES LEGAlS,
PROPOS, A cAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU,
PREFEITO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPiTULO I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES
Art. 1°. Fica institulda a Lei Geral do Municipio de Sao Jose da Barra que regulamenta 0
tratamento juridico diferenciado, simplificado e favorecido, assegurado as microempresas,
empresas de pequeno porte, doravante denominadas pela sigla MPE e
microempreendedores individuais - MEL
§ 1°. A presente Lei tambern confere tratamento juridico diferenciado aos micro e
pequenos produtores rurais e incentiva 0 desenvolvimento do Turismo na reqiao.
§ 2°. Para obter 0 tratamento diferenciado disposto nesta Lei, os interessados deverao
atender a leqislacao em vigor e, em especial, ao C6digo de Posturas do Municipio.
Art. 2°. Esta Lei e composta por doze capltulos, que dispoern sobre:
I. Disposicoes preliminares;
II.
Deflnicao de microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor
individual;
III.
Definicao de micro e pequeno produtor rural;
IV.
lnscricao e baixa;
V.
Tributos e contribuicoes:
VI.
Acesso aos mercados;
VII.
Fiscalizacao orientadora;
VIII.
Associativismo e regras de inclusao:
IX.
Estfmulo ao credito e a capitalizacao:
X.
Acesso a justica;
XI.
Apoio e representacao:
XII.
Disposicoes finais e transit6rias.
CAPiTULO II
DA DEFINICAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
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Art. 3°. Para os efeitos desta Lei, fica adotada na integra a definicao de microempresa,
empresa de pequeno porte - MPE e Microeempreendedor Individual - MEl, constantes da
Lei Complementar n". 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como as alteracoes feitas
por resolucao do seu Comite Gestor.

DEFINICAo

CAPITULO III
DE MICRO E PEQUENO PRODUrOR RURAL

Art. 4°. Para os efeitos desta Lei, definem-se como micro e pequeno produtor rural- MPR:
I - Microprodutor rural: aquele que explora imovel rural, em regime de economia familiar,
podendo ser seu proprietario ou nao, para fins de subsistencia ou empresarial, cuja area
nao ultrapasse a 30 (trinta) hectares.
II - Pequeno produtor rural: aquele que explora imovel rural, em regime de economia
familiar, podendo ser seu proprietario ou nao, para fins de subsistencia au empresarial,
cuja area nao ultrapasse a 100 (cem) hectares.
Paraqrafo unlco, lmovel rural e 0 predio rustico, de area continua qualquer que seja a
sua localizacao, que se destine exploracao agricola, pecuaria ou agroindustrial.

a

CAPITULO IV
DA INSCRICAo E BAIXA
Art. 5°. A Administracao Publica Municipal devera criar e colocar em funcionamento um
centro de apoio populacao e sem custo pelo uso de seus services. destin ado a apoiar 0
empreendedor, 0 produtor rural e as acoes de desenvolvimento do turismo.

a

§ 1°. A utilizacao do centro de apoio sera livre aos contribuintes em situacao regular junto
ao Poder Publico Municipal.

§ 2°. Os services prestados, bem como a utilizacao do centro de apoio pela populacao,
estarao restritos aos objetivos desta Lei.
Art. 6°. 0 centro de apoio devera abrigar, obrigatoriamente,
services:

os seguintes recursos e

I - Disponibilizar referencias ou atendimento consultivo para ernpresarios, micro e
pequenos produtores rurais e demais interessados em informacao de natureza
administrativa, mercadoloqica, gestao de pessoas e producao:
II - Disponibilizar acervos flsicos e eletronicos sobre a qestao dos principais tipos de
neqocios e plantio, de acordo com a vocacao do Municipio;
III - Disponibilizar informacoes atualizadas sobre captacao de credito para MPE, MEl e

~~~~rt!~a90es
e meios necessaries para facilitar 0 acesso das MPE,
"'1."'''_1:')
rogramas de Compras governamentais no ambito municipal,

2
y Brasileirode Castro,272- Centro- Cep:37945-000

'---------.,.,"""~5)

3523-9115I 3523-9200,- SaoJose da Barra/MG

PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais

V - Disponibilizar informacoes turisticas sobre a reqiao, conferindo estrutura de apoio ao
turista;
VI - Manter canal de cornunicacao com a Patrulha Rural, visando a sequranca dos
produtores rurais;
VII - Manter canal de cornunicacao com a Empresa de Asslstencia Tecnica e Extensao
Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER/MG, a fim de que seja prestada assistencia
tecnica especifica aos produtores rurais;
VIII - Oferecer condicoes, tais como estrutura e planejamento, para realizacao periodica
de exposicoes sobre 0 artesanato regional, com irnplementacao continua de atividades
visando ao seu desenvolvimento;
IX - Oferecer infraestrutura adequada para todas as atividades descritas neste artigo,
incluindo acesso a internet pelos usuaries.
§ 1°. Para 0 disposto neste artigo, a Administracao Publica Municipal podera se valer de
convenios com outros orqaos publicos e instituicoes de representacao e apoio as MPE,
MEl e aos MPR.
§ 2°. 0 atendimento ao publico no que se refere as acoes necessanas a abertura,
reqularizacao e baixa no Municipio de ernpresarios e empresas, inclusive as acoes que
envolvam orqaos de outras esferas publicas, de modo a evitar a duplicidade de exigencias
e garantir a Iinearidade e agilidade nos processos, bem como a disponibilizacao de todas
as inforrnacoes necessarias ao ernpresario para que ele se certifique, antes de iniciar 0
processo de abertura da empresa, de que nao havera restricoes relativas a sua escolha
quanta ao tipo de neqocio, local de funcionamento e razao social (homonimia), e as
exiqencias legais a serem cumpridas nas esferas municipal, estadual e federal, tanto para
abertura quanto para funcionamento e baixa, serao efetuadas pelo Setor de Arrecadacao
da Prefeitura Municipal.
Art. 7°. Os requisitos de sequranca sanitaria, metrologia, controle ambiental e prevencao
contra incendios de alcada do Municipio, para fins de registro e leqalizacao de
empresarios e empresas, deverao ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos
orqaos envolvidos nos processos de abertura e fechamento de empresas.
Art. 8°. Os orqaos e entidades municipais competentes terao 0 prazo maximo de 15
(quinze) dias para realizarem as vistorias previae solicitadas por MPE e MEl com
atividade cujo grau de risco seja considerado alto pela leqislacao vigente.
Art. go. A Adrninistracao Publica Municipal emitira 0 Alvara de Funcionamento para as
MPE e MEl no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, desde que respeitadas as seguintes
condicoes:
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II - Todos os procedimentos deverao ser feitos via sistema especffico disponibilizado pela
adrninlstracao publica, atraves de seu Setor de Arrecadacao;
III - 0 sistema devera ser de facil utllizacao pelo cidadao comum com forrnularios e
instrucoes simplificadas;
IV - 0 pedido de Alvara sera apresentado ao Setor de Arrecadacao,
docurnentacao exigida, sob pena de nao concessao do mesmo.

com

a

V - 0 Setor de Arrecadacao, quando do requerimento do Alvara, realizara consultas
previae para fins de localizacao e homonimia;
VI - Uma vez aprovadas as consultas previas, cabera ao cidadao promover 0 registro
publico de empresario individual ou contrato social e eventual ata ao 6rgao competente;
VII - 0 pedido do Alvara devers conter, obrigatoriamente,
Setor de Arrecadacao;

os documentos exigidos pelo

VIII - No caso excepcional de algum impedimento, 0 orqao competente devers comunicar
com clareza e objetividade as razoes e os procedimentos necessaries de ambas as partes
para a solucao do problema.

§ 1°. As atividades que nao se enquadrarem

nas condicoes acima, as atividades
eventuais e de cornercio ambulante utilizarao 0 centro de apoio para a obtencao de
inforrnacoes sobre a concessao do alvara de funcionamento, que nao podera se utilizar
das condicoes facilitadas previstas no caput.

§ 2°. 0 Alvara nao sera concedido para atividades consideradas de alto risco, sempre que
se verificar um dos seguintes aspectos, relativos

a:

I - Sequranca sanitaria, quando houver necessidade de "Licenca de Funcionamento" cuja
concessao e privativa de 6rgao de saude, ou seja, cuja "situacao CEVS" seja "1" na
Tabela do Anexo I da Portaria do Centro de Viqilancia Sanitaria (CVS) n? 1, de 22 de
janeiro de 2007;
II - Construcoes e instalacoes, quando se verificar algum dos seguintes itens:
a)

inexistencia de projeto da construcao aprovado pelo Municipio;

b)
edificacao apresentando estrutura com risco de ceder, ou ins~ .. ~~~
hldraulicas oferecendo riscos de quaisquer naturezas;
c)

edificacao com mais de 2 (dois) pavimentos;

d)

existencia de elevador;

e)

existencia de escadas de acesso entre os pisos, sem corrim~ __

__ .... ~ .....__

_....

........,_

'.

"

f)
edificacao utilizada com a perrnanencia de mais de 50 (cinquenta) pessoas, sem
que possua salda de emerqencia,
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AVISO DE PUBLICACAo

PUBUCADO EM fit

\J,\ t'clS?JVi;) POR

III - Prevencao contra incendio, quando:

AFIXACAo NO QUAORO DE AVISOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL.

a)
a atividade der causa a permanencla de mais de 50 (
fechado;

quenta) pessoas em local

b)

haja deposito de explosivos, material tnflamavel, perigosos ou

~
LUAlvU,~':

IV - Controle ambiental, quando haja deposito ou producao de materiais poluentes, cuja
definicao sera dada pela leqislacao pertinente.
§ 3°. A concessao do Alvara de Funcionamento considerara a compatibilidade da
atividade com a leqislacao urbanistica determinada pelo Plano Diretor e demais normas
afins.
Art. 10. 0 Alvara sera declarado nulo se:
I - Expedido com inobservancia de preceitos legais e regulamentares;
!I - Ficar comprovada a falsidade ou inexatidao de qualquer declaracao ou documento.
Art. 11. A presente Lei nao exime 0 contribuinte de promover a reqularizacao perante os
demais orqaos competentes, assim como nos orqaos fiscalizadores do exercicio
profissional.
Art. 12. 0 poder publico municipal podera impor restricoes adicionais
Alvara, no resguardo do interesse publico.

a

ernissao do

Art. 13. 0 registro dos atos de constituicao, de suas aiteracoes e extincoes referentes a
empresarios e pessoas juridicas em qualquer orgao municipal envolvido no registro
empresarial e na abertura da empresa, ocorrera independentemente da regularidade de
obriqacoes tributarlas, previdenciarias ou trabalhistas, principais ou acess6rias do
ernpresario, da sociedade, dos socios, dos administradores ou de empresas de que
participem, sem prejulzo das responsabilidades do empresario, dos socios ou dos
administradores por tais obriqacoes, apuradas antes ou apes 0 ate de extincao,
§ 10. 0 arquivamento nos orqaos de registro municipais dos atos de constituicao e de
registro de empresarios, sociedades empresariais e demais equiparados que se
enquadrarem como MPE ou MEl, bem como 0 arquivamento de suas alteracoes, sao
dispensados das seguintes exiqencias:
I - Certidao de lnexistencia de condenacao criminal, que sera substituida por declaracao
do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de nao estar impedido de exercer
atividade mercantil ou a administracao de sociedade, em virtude de condenacao criminal;
II - Prova de quitacao, regularidade ou inexistencia de debito referente a tributo ou
contribuicao de qualquer natureza.
§ 20• Nao se aplica as microempresas e as empresas de pequeno porte a necessidade
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dos atos e contratos constitutivos serem visados por advogado, como disp5e 0 § 2° do art.
10 da Lei n? 8.906, de 4 de julho de 1994.
Art. 14. As MPE e MEl que se encontrarem sem movimento ha mais de tres anos
poderao pedir baixa nos registros dos orqaos publicos municipais, independentemente do
pagamento de taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das declaracoes, sem
prejulzo da responsabilidade dos socios, quando for 0 caso.

§ 1°. A baixa referida no caput nao impede que, posteriormente, sejam lancados ou
cobrados impostos, contribuicoes e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta
de recolhimento ou da pratica, comprovada e apurada em processo administrativo ou
judicial, de outras irregularidades praticadas pelos empresarlos, pelas microempresas,
pelas empresas de pequeno porte ou por seus s6cios ou administradores, importando
responsabilidade solidaria dos titulares, dos socios e dos administradores do periodo de
ocorrencia dos respectivos fatos geradores.

§ 2°. A Adrninistracao Municipal podera, atraves do setor competente, ap6s a constatacao
de encerramento das atividades de MPE e MEl, proceder a sua baixa de oficio.
Art. 15. A prova da data do real encerramento das atividades podera ser feita com base
na data da ultima nota fiscal emitida pela empresa ou, na sua lnexistencia, por um dos
seguintes itens:
I - Pela cornprovacao do desligamento de services ou fornecimento basico, tais como 0
de aqua, 0 de energia eletrica ou 0 de telefonia;

!I - Pela cornprovacao da entrega do im6vel ao locador;
III - Por declaracao assinada por urn dos socios da empresa;
IV - Confirmacao de baixa na Receita Federal do CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica.
Paraqrafo Unico: Na impossibilidade de comprovar 0 encerramento da atividade pelos
meios indicados no caput, a empresa podera solicitar diliqencia para prova da data do real
encerramento de sua atividade.

a

Art. 16. Nao sera efetuada a cobranca de taxas, emolumentos e demais custos relativos
abertura,
inscricao, ao registro, ao alvara,
licenca e ao cadastro de
microempreendedores individuais.

a

a

Art. 17. As MPE e MEl, quando da renovacao do Alvara de Funcionamento, desde que
permanecarn na mesma atividade empresarial, no mesmo local e sem alteracao
societaria, terao a renovacao automatics e com dispensa do pagamento das taxas
correspondentes.
~e_-AVISO DE PUBLICACAO.

!

CAPiTULO V

~~~~~g~6MoUJ?olPc(O~""POR,,
L.lS TRIBUTOS

E DAS CONTRIBUICOES

oA PREFEITURA MUNICIPAL.

6
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Art. 18. 0 recolhimento do Imposto sobre Services de Qualquer Natureza (ISS) das
empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e
Contribuicoes devidos pelas MPE e MEl (Simples Nacional) passa a ser feito como dispoe
a Lei Complementar n", 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 19. Os prazos de validade das notas fiscais passam a ser os segu intes, podendo
cada prazo ser prorrogado por igual periodo, se isso for requerido antes de expirado:
I - Para empresas com ate (tres) anos de funcionamento,
contados da data da respectiva irnpressao;

36 (trinta e seis) meses,

II - Para empresas com mais de 3 (tres) anos de funcionamento,
meses, contados da data da respectiva irnpressao,
i

I

CAPITULO VI
DO ACESSO AOS MERCADOS

48 (quarenta e oito)
1

...

_.

_

AVISO DE PUQUCACAo

•••

..

,~PU9UCAOO EM ~~LS>\())Qi}(JPOR "
AFfXACAo NO OUAOi:iO' De- AVISOS
: DA PREFEITURA MUNICIPAl.
.

~

Art. 20. Nas contratacoes publicas de bens e services do Municipio, devera ser concedido
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as M~E e MEl, objetivando a
promocao do desenvolvimento econornico e social no ambito' mwn.i.Q!Q_qL~~.!~ional,a
arnpliacao da eficiencia das politicas publicas, 0 fomento do desenvolvimento locaCp~
meio do apoio aos arranjos produtivos locais.
Art. 21. Para a arnpliacao da participacao das MPE e MEl nas licitacoes publicas. a
Adrninistracao Publica Municipal devera:
I - Instituir cadastro proprio para as MPE e MEl sediados localmente, com a identificacao
das linhas de fornecimento de bens e services, de modo a possibilitar a capacitacao e a
notificacao das licitacoes e facilitar a formacao de parcerias e subcontratacoes, alern de,
tarnbern, estimular 0 cadastramento destas empresas nos sistemas eletronicos de
compras;
II - Divulgar amplamente as contratacoes publicae a serem realizadas, com a estimativa
quantitativa e data das contratacoes, no sitio oficial do Municipio, no centro de apoio, em
murals publicos, jornais ou outras formas de divulqacao;
III - Realizar as contratacoes diretas por dispensa e inexigibilidade de licitacoes nos
termos dos arts. 24 e 25 da Lei nO 8.666/93, com preferencia para as MPE e MEl
instalados ou sediados no Municipio.
Art. 22. Nas licitacoes publicas do Municipio, a cornprovacao de regularidade fiscal das
MPE e MEl somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.

§ 1°. Havendo alguma restricao na cornprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado
o prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momenta em que 0
proponente for declarado 0 vencedor do certame, prorroqaveis por igual periodo, a enteric
da Admlnlstracao Publica Municipal, para a reqularizacao da docurnentacao, pagamento
ou parcelamento do debito, e ernissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa.
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; PUBUCAOO
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'\ ;\FIXACAO NO QUADRO DE AVISOS
i DA PREFEITURA MUNICIPAL.

~

no prazo pre isto no § 1 irnplicara
decadencia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoe previstas no art. 81 e
seguintes da Lei n° 8.666/93, sendo facultado
administragab.--GQ.Q.vo.~I=-Q$-&"'·
~.aR.1~_,__'
remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, au revogar a
licitacao.

§ 2°. A nao reqularizacao da docurnentacao,

0,

a

Art. 23. Nas licitacoes, sera assegurada, como criteria de desempate, preferencia de
contratacao para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais.

§ 1°. Entende-se par empate aquelas situacoes em que as ofertas apresentadas pelas
MPE ou MEl sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores aquelas apresentadas
pelas demais empresas.

§ 2°. Na modalidade Preqao,

intervalo percentual estabelecido no § 1° sera de ate 5%
(cinco par cento) superior ao melhor preco.
'
0

Art. 24. Para efeito do disposto no artigo anterior, ocarrendo a empate, proceder-se-a da
seguinte forma:
I - A microempresa, a empresa de pequeno porte au a microempreendedor individual
melhor c1assificado podera apresentar proposta de preco igual au inferior aquela
considerada vencedora do certame, situacao em que sera adjudicado 0 contrato em seu
favor;
II - Na hip6tese da nao contratacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, na forma do inciso I, serao convocadas as MPE ou MEl
remanescentes, na ordem c1assificat6ria, para a exercicio do direito previsto no inciso I;
III - No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas
de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos §§10 e 20 do art. 23 sera realizado sorteio entre eles para que se
identifique aquele que primeiro apresentara melhor oferta.

§ 1°. Na hip6tese da nao contratacao nos termos previstos no caput, a 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
side apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual.

§ 3°. No caso

de Preqao, a microempresa, empresa de pequeno porte au
microempreendedor individual melhor c1assificado sera convocado para apresentar nova
proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos ap6s 0 encerramento dos lances, sob
pena de preclusao.
Art. 25. Nas licitacoes para a aquisicao de bens e services de natureza divisivel, e desde
que nao haja prejuizo para 0 conjunto au complexo, a Adrninistracao Publica Municipal
podera reservar cota de ate 25% (vinte e cinco par cento) do objeto, em montante nao
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inferior a 10% (dez por cento), para a contratacao de microempresas,
pequeno porte e microempreendedores individuais.

empresas de

§ 1°. Aplica-se

0 disposto no caput sempre que houver, local ou regionalmente, 0 minima
de 3 (tres) fornecedores competitivos enquadrados como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microeempreendedor
individual e que atendam as exiqencias
constantes do instrumento convocat6rio.

§ 2°. 0 disposto neste artigo estara previsto no instrumento convocat6rio, admitindo-se a
contratacao das microempresas, ernpresas de pequeno porte ou microempreendedores
individuais na totalidade do objeto, sendo-Ihes reservada a exclusividade de participacao
na disputa de que trata 0 caput.

§ 3°. Nao 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 0 preco do primeiro colocado.
Art. 26. A Adrninistracao Publica Municipal podera realizar processo licitat6rio destinado,
exclusivamente a participacao de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais nas contratacoes cujo valor nao exceda a R$80.000,00
(oitenta mil reais).
Art. 27. Nao se aplica 0 disposto nos artigos 23 a 25 quando:
I - Os criterios de tratamento diferenciado e simplificado para as MPE e MEl nao forem
expressamente previstos no instrumento convocat6rio;
II - Nao houver 0 minima de 3 (tres) fornecedores competitivos enquadrados como MPE
ou MEl sediados no local ou regionalmente e capazes de cumprir as exiqencias
estabelecidas no instrumento convocat6rio;
III - 0 tratamento diferenciado e simplificado para as MPE e MEl nao for vantajoso para a
Administracao Publica Municipal ou representar prejulzo ao conjunto ou complexo do
objeto a ser contratado;
IV - A licitacao for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos
8.666/93.
CAPiTULO VII
DA FISCALIZACAo ORIENTADORA
Art. 28. A fiscalizacao, no que se refere aos aspecto
metrol6gicos, sanitarios, ambientais e de sequranca das M·0l!~r-ff7tFl1~,-'d-he~\1'11'1!1e~1
2!e-'.-ter -a natureza prioritariamente orientadora quando a atividade ou situacao, por sua natureza,
comportar grau de risco compativel com este procedimento.

§ 1°. Sera observado

0 criterio de dupla visita, consistindo a primeira em orientacao e, a
segunda, em constatacao da regularidade dos itens apontados ou, diante da permanencia
da irregularidade, lavratura de autos de infracao, salvo na ocorrencia de relncidencia,
fraude, resistencia ou ernbaraco a fiscaiizacao.
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§ 2°.0 disposto neste artigo nao se aplica as atividades c1assificadas como de alto risco.
§ 3°. 0 disposto neste artigo nao se aplica ao processo admintstrativo fiscal relativo a
tributos.

§ 4°. Nas visitas de fiscais poderao ser lavrados, se necessaries, termos de ajustamento
de conduta.
CAPiTULO VIII
DO ASSOCIATIVISMO E DAS REGRAS DE INCLUSAO
Art. 29. As MPE optantes pelo Simples Nacional poderao realizar neg6cios de compra e
venda de bens e services para a Administracao Publica Municipal por meio de sociedade
de prop6sito especlfico nos termos estabelecidos pelo Poder Executivo Federal.
Art. 30. A Adrninistracao Publica Municipal devera incentivar e apoiar a formacao e 0
desenvolvimento, na forma da legislag80 vigente, de associacoes, cooperativas e
cons6rcios de MPE, podendo para tal:
I - Disponibilizar no centro de apoio acervo tecnico sobre 0 tema e referencias de como
obter assessoria;
i· AV'S~O;;UBLICACAO
4

II - Ceder infraestrutura para os grupos em processo de formaca
111-Utilizar 0 poder de compra do municipio como fator indutor;

IV - Ceder em carater temporario bens m6veis e im6veis do m nicfpio ate que 0 projeto
atinja autosustentabilidade;
V -Isentar

i':

PUBLlCAOO EMQ>t$):?st~~~i\(JPOR .
F!XAQAONOQUAORO DE AVISOS '.
DA PREFEITURAMUNICIPAL.

temporariamente as taxas municipais e IPTU;

VI - Organizar e estimular a atividade informal local a se organizar em cooperativas ou a
migrarem para a formalidade.
CAPiTULO IX
DO ESTiMULO AO CREDITO E A CAPITALIZACAO
Art. 31. A Administracao Publica Municipal, para estlrnulo ao credito e a capitalizacao dos
empreendedores das MPE, MEl e MPR, devera apoiar programas de credito e/ou
garantias, isolados ou suplementarmente aos programas institufdos pelo Estado ou pela
Uniao, de acordo com requlamentacao do Poder Executivo.
Art. 32. A Administracao Publica Municipal devera apoiar a criacao e 0 funcionamento de
linhas de microcredito operacionalizadas par meio de instituicoes, tais como cooperativas
de credito, sociedades de credito ao empreendedor e ao produtor rural e Orqanizacoes da
Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP) dedicadas ao rnicrocredito com atuacao no
ambito do Municipio ou da reqiao,
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Art. 33. A Adrnlnistracao Publica Municipal podera apoiar a criacao e 0 funcionamento de
estruturas legais focadas na garantia de credito com atuacao no ambito do Municipio ou
da reqiao.
Art. 34. A Administracao Publica Municipal podera apoiar a instalacao e a manutencao,
no Municipio, de cooperativas de credito e outras instituicoes financeiras, publicae e
privadas, que tenham como principal finalidade a realizacao de operacoes de credito com
MPE, MEl e MPR.
Art. 35. A Adrninistracao Publica Municipal fica autorizada a criar Comite Estrateqlco de
Orientacao ao Credito, coordenado pelo Poder Executivo do Municipio e constituido por
agentes publicos, associacoes empresariais, profissionais liberals, profissionais do
mercado financeiro e de capitais, com objetivo de sistematizar as informacoes
relacionadas a credito e financiamento e dlsponlbiliza-las aos empreendedores e aos
micro e pequeno produtores rurais.
§ 1°. Por meio desse Comlte, a Administracao Publica Municipal dlsponibtlizara as
informacoes necessarias as MPE, MEl e aos MPR localizados no municfpio, a fim de
obter linhas de credito menos onerosas e com menos burocracia.
§ 2°. Tarnbern serao divulgadas as linhas de credito destinadas ao estirnulo e a inovacao,
informando-se todos os requisitos necessaries para 0 recebimento desse beneficio.
§ 3°. A participacao no Cornite nao sera remunerada.
Art. 36. Fica a Adrninistracao Publica Municipal autorizada a firmar acordos ou convenios
com 0 6rgao gestor do Banco da Terra, instituido pela Lei Complementar n° 93, de 4 de
fevereiro de 1996, regulamentada pelo Decreto Federal n° 3.475/00, visando a concessao
de creditos a microempreendimentos do setor rural n
ro ramas de
A'

reordenacao fundiaria.

AVISO DE
,

CAPITULO X
DO ACESSO A JUSTICA

PUBUCACAO'" .....

PUBLICADO
.. EMnS,

S>~~)i)POR i.:
E AVISOS
DA PREFEITURAMUNICIPAl.

AF!XACAo NO QUADRO

Art. 37. A Adrninistracao Publica Municipal podera reali ar parcerias com a iniciativ
privada, por meio de convenios com entidades de classe,
.. oes de ensino superior
ONG's, OAB e outras instituicoes semelhantes, a fim de orientar e facilitar as
,'os
MEl e MPR 0 acesso a Justica, priorizando a aplicacao do disposto no art. 74 da Lei
Complementar nO123/2006.
Art. 38. Fica autorizado 0 municipio a celebrar parcerias com entidades locais, inclusive
com 0 Poder Judiciario, no sentido de viabilizar 0 acesso das MPE, MEl e MPR locais aos
juizados especiais, respeitados os impedimentos legais e a incapacidade institucional.
Paraqrafo unico: 0 estlrnulo a que se refere 0 caput deste artigo compreendera
campanhas de divulqacao, services de esclarecimento e tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido no tocante aos custos administrativos e honorarios cobrados.
CAPiTULO XI
DO APOIO E DA REPRESENT ACAO
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro - Cep: 37945-000
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Art. 39. Para 0 cumprimento do disposto nesta Lei, bem como para desenvolver e
acompanhar polfticas publicas voltadas as MPE, MEl e aos MPR, a Adrninistracao Publica
Municipal devera incentivar e apoiar a criacao de foruns com orqaos publicos
competentes e entidades vinculadas ao setor, incluindo a particiRaQao dos mesmos em
foruns regionais.
A~;~-;e;,~BLlCACAO

r'

~ PUBLICADO

CAPiTULO XII
DAS DISPOSICOES FINAlS E TRANSITO

EMCJ>/O\.-/~~'%tPOR

AF~XACAoNOQUADRO DE AVlSOS
. i.~PREFEITURAMUNICIPAl.
'VVVC_

Art. 40. As atividades consideradas de alto risco sao aquel
constantes da Norma
Regulamentadora nO 04, aprovada pela Portaria nO 3.214, d 08 de junho de 1978,
expedida pelo Ministerio do Trabalho, sem prejulzo do disposto no5aa~.~~mr-te+.-....._
.........

Art. 41. A Administracao

Publica Municipal devera incentivar, ficando autorizada a
conceder parcelamento de todos os debitos municipais consolidados as MPE locais e
regionais que queiram aderir ao Simples Nacional e nao 0 tenham feito ate esta data em
virtude da existencia dos referidos debitos.
§1°. 0 parcelamento tarnbem devera ser incentivado para as MPE que nao queiram entrar
no Simples Nacional.
§2°. 0 parcelamento sera efetuado nos termos da Lei nO185/2004 e leqislacao posterior.

Art. 42. 0 MPR sera equiparado a MPE se, em conformidade com 0 art. 971 do Codiqo
Civil, providenciar sua inscricao como ernpresario perante 0 Registro Publico das
Empresas Mercantis.
§1°. 0 tratamento favorecido, diferenciado e simplificado de que trata 0 Capitulo IV desta
Lei sera extensivel aos MPR que se enquadrarem como empresarios rurais, nos termos
do art. 970 do Codiqo Civil.
Art. 43. A Adrninistracao Publica Municipal podera criar 0 COMIMPE - Cornite Municipal
da Micro e Pequena Empresa, composto de:
I - Representantes dos orqaos publicos municipais envolvidos no processo de abertura,
funcionamento, fiscalizacao e fechamento de empresas;
II - Representantes de entidades de ambito municipal de representacao empresarial e de
produtores rurais;
III - Representantes de outras entidades civis locais, tais como associacoes de bairro e
associacoes de produtores rurais;
IV - Consultores, profissionais e personalidades com reconhecida competencia para
auxiliar 0 COMIMPE no cumprimento de suas funcoes, podendo ser remunerados ou nao,
Art. 44. 0 COMIMPE tern como funcao assessorar e auxiliar a Adrninistracao
Municipal na imptantacao e no cumprimento das exiqencias desta Lei.

Publica
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Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Sao Jose da Barra, 30 de margo de 2010.

CARLO
Prefeito Municipal
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