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LEI MUNICIPAL DE N 21.523 DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

"Institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, e da outras
providencias".
CELIA MARIA DOS SANTOS FERRACIOLI, Prefeita Municipal de Sao Jose da Bela Vista, no use de suas
atribuicoes que the sao conferidas, faz saber que a Camara Municipal,APROVOU e ELA PROMULGA e
SANCIONA a seguinte LEI:
Art. 1 2 . Regula o tratamento juridico diferenciado, simplificado e favorecido assegurado ao
Microempreendedor Individual (MEI), as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP),
doravante simplesmente denominadas MEI, ME e EPP, em conformidade com o que dispoe os arts. 146,
III, d, 170, IX, e 179 da Constituicao Federal e a Lei Complementar Federal n 2 123/06 e alteracoes
posteriores, criando a LEI GERAL MUNICIPAL DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE DE
SAO JOSE DA BELA VISTA-SP.
Art. 22. 0 tratamento diferenciado, simplificado, favorecido e de incentivo ao MEI, as ME e as EPP
incluira, entre outras awes dos orgaos e entes da administracao municipal:
I — os incentivos fiscais;
II — o incentivo a formalizacao de empreendimentos;
III — a unicidade e a simplificacao do processo de registro e de legalizacao de empresarios e de pessoas
juridicas;
IV — a simplificacao, racionalizacao e uniformizacao dos requisitos de seguranca sanitaria, metrologia,
controle ambiental e prevencao contra incendios, para os fins de registro, legalizacao e funcionamento
de empresarios e pessoas juridicas, inclusive com a definicao das atividades consideradas de alto risco;
V — a regulamentacao do parcelamento de debitos relativos ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN);
VI — a preferencia nas aquisicoes de bens e servicos pelos orgaos publicos municipais.
Art. 3 2 . Todos os orgaos publicos municipais envolvidos no processo de abertura e fechamento de
empresas deverao observar os dispositivos constantes da Lei Complementar Federal n 2 123/06 e nas
Resolucoes do Comite Gestor do Simples Nacional e nas Resolutaes do Comite para Gestgo da Rede
Nacional para a Simplificacao do Registro e da Legalizacao de Empresas e Negocios (REDESIM).
Paragrafo Unico: 0 processo de registro do MEI devera ter tramite especial e opcional para o
empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comite para Gestao da REDESIM.
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Art. 4. 0 MEl, a ME e a EPP podem ter registros no endereco residencial para exercer suas atividades,
desde que, cumulativamente:
a) Exerca atividade de baixo grau de risco;
b) Observe os parâ metros de incomodidade;
c) Possua espaco reservado para uso exclusivo da atividade econômica;
d) Tratando-se de producào, somente se exercida sob a forma artesanal;
e) A atividade nào gere grande circulaco de pessoas.
Parágrafo inico: Considera-se produco artesanal referida na alInea "d" deste artigo, aquela realizada
pelo próprio empreendedor, nas mesmas condicOes previstas nas alIneas "a" a "f" do art. 52 desta lei.
Art. 52• E permitido ao ME[ indicar endereco localizado em Zona Estritamente Residencial, desde que,
cumulativamente:
a) Exerca atividade de baixo grau de risco;
b) No atenda ou receba clientes no imóvel;
c) Nào tenha empregado ou auxiliar que atue no endereco de registro;
d) No mantenha depósito, estoques de produtos ou mercadorias;
e) Observe os parâmetros de incomodidade definidos para a ZER;
f)

Pratique o comércio ambulante ou em local destinado a exposico temporária ou preste servico
no endereco dos tomadores de servicos ou locals reservados, desde que observadas

as normas

municipais.
Parágrafo inico: 0 comércio em vias pt.iblicas somente será admitido mediante prévia concessào do
municIpio.
Art. 6. 0 MunicIpio manterá a disposiçào dos usuários, de forma presencial e pela rede mundial de
computadores (Internet), informacöes e orientacöes onde qualquer interessado poderá efetuar
pesquisas prévias relativas a constituiçào, alteraco e baixa, que deverào bastar a que o usuário seja
informadas pelos órgàos municipal e entidades competentes:
- da descriçào oficial do endereco de seu interesse e da possibilidade de exercIcio da atividade
desejada no local escolhido;
II - de todas as exigências municipais a serem cumpridas para obtenco de licença de autorizaçào de
funcionamento, licenca sanitária e ambiental, segundo a atividade pretendida, o porte, o grau de risco e
a localizaco;
Ill - da possibilidade de exercer atividades em âmbito residencial e em ireas desprovidas de regulacäo
fundiária legal ou corn regulamentaco precária.
Parágrafo Primeiro: 0 municIpio empregará esforços no sentido de ajustar seus sistemas aos sites
estadual e federal no sentido de integrar sistema 6nico de informaçöes e registro simplificado e
gratu Ito.

/

-

J

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares, n°1.236-Cx. P.03-Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000-São José da Bela Vista-SP
CNPJ.N°59.851 .600/0001 -06

/J
/

Parágrafo Segundo: A administraco municipal disponibilizará atendimento presencial prioritário ao
MEl, inclusive utilizando certificaço digital própria sempre que o sisterna utilizado pelo municIpio exigir.
Art. 72• Fica instituIdo o Alvará de Funcionamento Provisório, que permitir6 o inIcio de operaco do
estabelecimento após o ato de registro, exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja
considerado alto.
Pargrafo Primeiro: Para efeitos desta Lei, considera-se como atividade de alto risco aquelas cujas
atividades sejam prejudiciais ao sossego piiblico e que tragam riscos ao meio ambiente e que
contenham entre outros:
- Material inflamável;
11 - Aglomeraco de pessoas;
Ill - Possam produzir n(vel sonoro superior ao estabelecido em Lei;
IV - Material explosivo;
V - Outras atividades assim definidas em Lei Municipal.
Parágrafo Segundo: 0 Alvará de Funcionamento Provisório será cancelado se após a notificacào da
fiscalizaco orientadora näo forem cumpridas as exigências e os prazos estabelecidos pelo Comitê
Gestor da REDESIM.
Art. 8. Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, o MunicIpio
concederá Alvar6 de Funcionamento Precário ao MEl, a ME e a EPP, instaladas em areas desprovidas de
regulaco fundiária legal ou com regulamentaço precária, definidas pelo MunicIpio.
Parágrafo Primeiro: 0 Alvara de Funcionamento Precário tern validade enquanto durar a posse mansa e
pacIfica do imóvel, e será concedido:
a) Em areas previarnente determinadas pelo municIpio;
b) A quern estiver na ocupacào por prazo superior a 3 (três) anos, admitindo-se a soma de
ocupacào anterior por terceiros;
c) Para imóvel corn area de ate 150rn2, rnesrno que no possua Habite-se, rnediante termo de
responsabilidade assinado pelo próprio ernpreendedor de que o irnóvel apresenta condicôes
rnInirnas de seguranca;
Parágrafo Segundo:

0 Alvará de Funcionamento Precário perde efeito nas seguintes hipóteses:

a) Ficar constatada a falta de seguranca do imóvel;
b) Desatender as normas sanitárias;
c) A atividade gere grande circulaco de pessoas;
d) Falta de observncia dos parâmetros de incomodidade;
e) Retomada judicial do imóvel ou desapropriacäo.
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92.
A fiscalizacào municipal, nos aspectos de posturas, usa do solo, sanitário, ambiental e de
Art.
seguranca, retativos as microempresas, as ME, EPP, e MEl deverá ter natureza orientadora, quando a

_______

atividade ou situacào, por sua natureza, comportar grau de risco compatIvel corn esse procedimento.
Art. 10. Nos moldes do artigo anterior, quando da fiscalizaçào municipal, será observado a critério de
dupla visita para Iavratura de auto de infracäo, exceto na ocorrência de reincidência, fraude, resistência
ou ernbaraco a fiscalizaco.
Parágrafo tnico. Considera-se reincidência, para fins deste artigo, a prática do mesmo ato no perlodo
de 12 (doze) rneses, contados do ato anterior.
Art. 11. A dupla visita consiste em uma primeira ago, corn a finalidade de verificar a regularidade do
estabelecimento, e em acào posterior de caráter punitivo quando, verificada qualquer irregularidade na
primeira visita, näo for efetuada a respectiva regularizacào no prazo determinado.
Art. 12. Quando na visita for constatada qualquer irregularidade, será lavrado urn termo de verificacäo
e orientacäo para que a responsável possa efetuar a regularizacào no prazo de 30 (trinta) dias, sem
apiicaçäo de penaiidade.
Parágrafo Primeiro: Quando a prazo referido neste artigo nào for suficiente para a regularizacào
necessária, a interessado deverá formaiizar corn o órgo de fiscaiizaço urn termo de ajuste de conduta
(TAC), no qual, justificadarnente, assurnirá a carnprornissa de efetuar a reguiarizacäo dentro do
cronograrna que for fixado no termo.
Parágrafo Segundo: Decorridos as prazos fixados no caput ou no termo de ajuste de conduta (TAC),
sern a reguiarizacào necessária, será Iavrado auto de infracào corn apiicaçào de penalidade cabIvel.
Art. 13. 0 MEl, a ME e a EPP optantes pelo Simples Nacional recolheräo a Irnposto Sabre Servicos de
Qualquer Natureza (ISSQN) corn base nesta Lei, em cansonância corn a LC n2 123/2006, e
reguiarnentaçao pelo Cornitê Gestor do Simples Nacional.
Art. 14. A retenco na fonte de ISS das ME e EPP pelo Simples Nacional sornente será permitida se
observado a disposto no art. 32 da Lei Cornplernentar Federal n 2 116/03, e deverá observar as seguintes
norrnas:
- a aiIquota apiicávei na retenço na fonte deverá ser inforrnada no documento fiscal e corresponderá
ao percentual de ISS previsto nos Anexos iii, IV ou V da LC n 2 123/06 para a faixa de receita bruta a que
a ME ou a EPP estiver sujeita no mês anterior ao da prestacäa;
ii - na hipótese de a serviço sujeito a retenco ser prestado no rnês de inIcio de atividades da ME e EPP,
deverá ser aplicada pelo tornador a alIquota correspondente ao percentual de ISS referente a menor
aiIquota prevista nos Anexos Iii, IV ou V da LC n2 123/06;
iii - na hipótese do inciso II deste artigo, constatando-se que houve diferenca entre a alIquota utilizada e
a efetivamente apurada, caberã a ME ou EPP prestadora dos servicos efetuar a recolhimento dessa
diferença no rnês subsequente ao do inIcio de atividade em guia própria do municIpia;
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IV - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita a tributacào do ISS no
Simples Nacional por valores fixos mensais, nào caberá a retencào a que se refere o caput deste artigo;

U

V - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte näo informar a alIquota de que
tratam os incisos I e II deste artigo no documento fiscal, aplicar-se-i a alIquota correspondente ao
percentual de ISS referente a major alIquota prevista nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar;
VI - no será eximida a responsabilidade do prestador de servicos quando a alIquota do ISS informada
no documento fiscal for inferior a devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferenca será
realizado em guia própria do municIpio;
VII - o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, e sobre a receita de prestaço de servicos
que sofreu a retenço no haverá incidência de ISS a ser recolhido no Simples Nacional.
Parágrafo Unico: Näo se aplica a retenço na fonte do ISS nas hipóteses em que o tomador de servicos
contratar MEl.

Art. 15. Ao MEl, a ME e a EPP tero os seguintes benefIcios fiscais:
I - reducäo de 30% (trinta por cento) no pagamento da taxa de Iicença e fiscalizaco para localizaçào,
instalacào e funcionamento de microempresas e empresas de pequeno porte;
II - ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolurnentos e demais custos relativos a
abertura, a inscricäo, ao registro, ao alvará, a licença e ao cadastro do MEl;
Ill - reducào de 30% (trinta por cento) no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) nos
primeiros 12 (doze) meses de instalaço incidente sobre ünico imóvel próprio, alugado ou cedido que
seja utilizado pela microempresa e empresa de pequeno porte.
Parágrafo Primeiro: 0 MEl fica isento ainda de eventuais taxas de renovaco da Licenca de
Funcionamento e da Fiscalizaço de Anincios (TFA).
Parágrafo Segundo: 0 MEl que atuar no endereço residencial nas condicöes previstas no art. 59,
rnanterá o valor do IPTU Residencial.
Art. 16. Os benefIcios previstos nesta Lei, nào constantes na LC 123/2006, aplicam-se somente aos fatos
geradores ocorridos após sua vigência, desde que a empresa tenha ingressado no regime geral da ME e
EPP nos termos da LC 123/2006.
Art. 17. Os prazos de validade das notas fiscais de servicos passarn a ser os seguintes, podendo cada
prazo ser prorrogado por igual perIodo, se isso for requerido antes de expirado:
- para empresas com mais de 2 (dois) e ate 3 (três) anos de funcionamento, 60 (sessenta) dias,
contados da data da respectiva impressào;
II - para empresa corn rnais de 3 (três) anos de funcionamento, 30 (trinta) dias, contados da data da
respectiva impressäo.

.000

I____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
Rua Major Joäo Soares, n°1.236-Cx. P.03-Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000-São José da Bela Vista-SP
CNPJ.N°59.851 .600/0001 -06

Art. 18. As MEs e as EPPs cadastradas corn previsäo de prestaço de servicos, e que näo estejam
efetivamente exercendo essa atividade, podero solicitar dispensa de confeccào de talöes de notas
fiscais de servico.
Art. 19. Como alternativa a nota fiscal irnpressa de servicos, fica institulda a Nota Fiscal Eletrônica Avulsa
(NF-e A) nas operacöes realizadas pelo MEl sujeitas ao Irnposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza ISSQN.
Parágrafo ünico: A nurneraçäo das NF-e A seguirá sernpre ordern sequencial crescente, por série, a
partir do ntimero 0001.
Art. 20. A autorizacào para acesso e utilizaçào da Nota Fiscal Eletrônica Avulsa - NF-e A deverã ser
solicitada pessoalmente pelo MEl, ou seu representante legal, junto ao setor de Fiscalizaço Tributria
do MunicIpio.
Art. 21. 0 MEl fica dispensado dos dernais documentos, livros e declaraçöes instituldas pelo municIpio
relativas as obrigacOes fiscais das dernais pessoas jurIdicas.
Art. 22.

Caberá ao Poder Executivo municipal a designaço de servidor e area responsável em sua
estrutura funcional para a efetivaçào dos dispositivos previstos na presente Lei, observadas as
especificidades locais.

Parágrafo Primeiro: A funçäo de agente de desenvolvimento caracteriza-se pelo exercIcio de articulaçào
das acôes ptblicas para a promoço do desenvolvimento local e territorial, mediante acöes locais ou
cornunitárias, individuais ou coletivas, que busquern cumprirnento das disposicOes e diretrizes contidas
nesta lei, sob superviso do órgào gestor local responsável pelas polIticas de desenvolvimento.
Parágrafo Segundo: 0 agente de desenvolvimento deverá preencher os req uisitos previstos no art. 85-A
da LC 123/2006.
Parágrafo Terceiro: Caberá ao agente de desenvolvimento buscar junto ao Ministério responsável pelas
polIticas das ME, EPP e MEl, juntamente corn as demais entidades municipalistas e de apoio e
representaco empresarial, o suporte para acOes de capacitacào, estudos e pesquisas, publicaçöes,
promocäo de intercâmbio de inform acöes e experiências.
Art. 23. Nas contratacOes püblicas de bens, serviços e obras do municIpio, devera ser concedido
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e ernpresas de pequeno
porte nos termos do disposto na Lei Complernentar Federal n 2 123/06.
Parágrafo tinico. Subordinam-se ao disposto nesta Lei, alérn dos órgos da administracäo püblica
municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundacOes püblicas, as ernpresas püblicas, as
sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo
mu nicIpio.
Art. 24. Para a ampliaço da participaçäo dos MEl, ME e EPP nas licitaçöes, a administracào pibIica
municipal deverá:
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- instituir cadastro próprio, de acesso livre, ou adequar os cadastros existentes, para identificar as ME,
EPP e MEl sediadas regionalmente, de acordo corn o seu rarno de atividade para o fornecirnento de bens
e ou de serviços, de rnodo a possibiiitar a notificacào das licitaçöes e facilitar a formacào de parcerias e
subcontratacOes;
II - estabeiecer e divuigar urn piano anuai das contrataçöes pibIicas a serem realizadas, corn a estirnativa de
quantitativo e de data das contratacöes;
Iii - divulgar as especificacöes dos bens e servicos contratados de modo a orientar as ME, EPP e MEl
para que adéquern os seus processos produtivos;
IV - na definicào do objeto da contrataco, nào deverá utilizar especificaçôes que restrinjarn
injustificadamente a participacào das microempresas e empresas de pequeno porte;
V - estabeiecer e divuigar urn planejamento anuai das contratacöes pblicas a serem realizadas, corn a
estirnativa de quantitativo e de data das contratacOes.
Art. 25. Na habilitaco ern licitacöes para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a iocaco
de materials, nào será exigido da ME e da EPP a apresentaco de baianco patrimonial do üitirno
exercIcio social.
Art. 26. Tratando-se de contrataço de MEl, serào exigidas somente as seguintes cornprovaçôes:
a) Certificado da Condicào de Microempreendedor Individual - CCMEI;
b) Certidào Negativa do FGTS;
c) Recibo de entrega da Declaraço da RAIS;
d) Certidào Negativa de Débito junto a Previdência Social - 1NSS;
e) Docurnentos do titular relativos a inscriço no Cadastro de Pessoas FIsicas (CPF) e Carteira de
Identidade (cópia);
f) Declaraco Anual - DASN-Sirnei, do t.iltirno exercIclo;
g) DecIaraço do titular da empresa, relatando que o mesrno nào ultrapassa o lirnite máxirno de
enquadramento de Microempreendedor Individual;
h) As 3 iiltimas Gulas de recolhirnentos dos rneses imediatamente anteriores do DAS / MEl ou Extrato do
PGMEI dernonstrando quitaço das DAS do ano corrente.
Parágrafo ünico: Nos casos dos itens "b", "c" e "d", somente serào exigidos, caso o MEl tenha
contratado empregado no exercIcio imediatarnente anterior e corrente.
Art. 27. Observadas as condiçôes previstas na LC 123/2006, Os órgos piiblicos municipais podero
realizar processo de credenciarnento corn participaço exclusiva de MEl, para contrataçôes de pequenos
servicos e reparos de ate R$ 5.000,00/m6s.
Art. 28. A comprovaço de regularidade fiscal das MEs, EPPs e MEl somente será exigida para efeitos de
contratacào e nào como condicäo para participaçäo na habilitaco.
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Parágrafo Primeiro: Havendo alguma restricâo na comprovaco da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 2 (dois) dias tteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, para a regularizaco da documentacào, do pagamento ou do
parcelamento do débito, e para a emissào de eventuais certidOes negativas ou positivas corn efeito de
certido negativa.

Parágrafo Segundo: Entende-se o termo "declarado vencedor" de que trata o pargrafo anterior o
momento imediatamente posterior a fase de habilitaco, no caso da modalidade de pregào, e, nos
demais casos, o momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos para
regularizaçäo fiscal para a abertura da fase recursal.
Parágrafo Terceiro: A no regularizaçào da documentaço, no prazo previsto no § 12, implicará a
precluso do direito a contratacào, sem prejuIzo das sancöes previstas no art. 81 da Lei n2 8.666/93,
sendo facultado a administraco convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacào, para
a assinatura do contrato, ou revogar a Iicitaço.
Parágrafo Quarto: 0 disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório da
licitaçäo.
Art. 29. Nas licitacães, será assegurado, como critérlo de desempate, preferência de contratacào para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
Parágrafo Primeiro: Entende-se por empate aquelas situaçöes em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores ao
menor preco.
Parágrafo Segundo: Na modalidade de prego, o intervalo percentual estabelecido no § 12 seri apurado
após a fase de lances e antes da negociaco e corresponderá a diferença de ate 5% (cinco por cento)
superior ao valor da menor proposta ou do menor lance, caso os licitantes tenham oferecido.
Art. 30. Para efeito do disposto no artigo anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-ã da seguinte
forma:
- a microempresa ou empresa de pequeno porte meihor classificada poderá apresentar proposta de
preco inferior àquela considerada vencedora do certame, situaço em que serâ adjudicado em seu favor
o objeto;
II - näo ocorrendo a contrataco da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I,
serào convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 12 e 22 do art.
26, na ordem classificatória, para o exercIclo do mesmo direito;
Ill - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 12 e 22 do art. 26 será realizado sortelo
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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Primeiro: Na hipótese da nào-contratacào nos termos previstos nos incisos I, II e III, o
!r
contrato será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
Parágrafo Segundo: 0 disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial nào tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
Parágrafo Terceiro: No caso de prego, após a encerramento dos lances, a microempresa ou empresa
de pequeno porte meihor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo maxima
de 5 (cinco) minutos por item em situaço de empate, sob pena de preclusäo, observado a disposto no
inciso Ill deste artigo.
Parágrafo Quarto: Nas demais modalidades de licitaçäo, a prazo para as licitantes apresentarem nova
proposta deverá ser estabelecido pelo órgo ou pela entidade licitante, e devera estar previsto no
instrumento convocatório, sendo valido para todos os fins a comunicaçào feita na forma que o edital
defi n I r.
Parágrafo Quinto: No se aplica a sortelo disposto no incisa Ill deste artigo, quando, por sua natureza, a
procedimento nào admitir a empate real, como acontece na fase de lances do prego, em que os lances
equivalentes no sào considerados iguais, sendo classificados conforme a ordem de apresentaco pelos
licitantes.
Art. 31. As entidades contratantes poderào exigir dos licitantes para fornecimento de bens, servicos e
obras, a subcontrataço de ME, EPP ou MEl em percentual mInimo de 5% (cinco por cento), sob pena de
desclassificaco.
Parágrafo Primeiro: A exigência de que trata a caput deve estar prevista no instrumento convocatório,
especificando-se a percentual mInimo do objeto a ser subcontratado ate a limite de 30% (trinta por
cento) do total licitado.
Parágrafo Segundo: E vedada a exigência de subcontratacäo de itens determinados au de empresas
especIficas.
Parágrafo Terceiro: As ME, [PP au MEl a serem subcontratadas deverào estar indicadas e qualificadas
nas propostas dos licitantes com a descricäo dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos
valores.
Parágrafo Quarto: A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinçäo da subcontrataçäo, mantendo a percentual
originalmente contratado ate a sua execuçào total, notificando a órgào ou a entidade contratante, sob
pena de rescisào, sem prejuIzo das sançOes cabIveis.
Parágrafo Quinto: A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizaco, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacào.
Parágrafo Sexto: Os empenhos e as pagamentas do órgo au da entidade da administracào podero ser
destinados diretamente as ME, EPP e MEl subcontratadas.
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Parágrafo Sétimo: Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratacào, nos termos do § 52, a
administraçäo deverá transferir a parcela subcontratada a empresa contratada, desde que sua execuco
já tenha sido iniciada.
Parágrafo Oitavo: Nào deverá ser exigida a subcontratacào quando esta for inviável, no for vantajosa
para a administraçào ptblica municipal ou representar prejuIzo ao conjunto ou complexo do objeto a
ser contratado.
Art. 32. A exigência de subcontrataco nào será aplicável quando o licitante for:
I - microempresa ou empresa de pequeno porte;
II - consórcio composto em sua totalidade ou parcialmente por ME, EPP ou MEl, respeitado o disposto
no artigo 33 da Lei n 2 8.666, de 21/06/93.
Art. 33. Nas licitacôes para a aquisico de bens, produtos e serviços de natureza divisIvel a
administraçào pblica municipal deverá reservar cota de ate 10% (dez por cento) do objeto para a
contrataço de ME, [PP ou MEl.
Parágrafo Primeiro: 0 disposto neste artigo no impede a contrataçäo da ME, EPP ou MEl na totalidade
do objeto, sendo-lhes reservada exclusividade de participaçào na disputa de que trata o caput.
Parágrafo Segundo: Aplica-se o disposto no caput sempre que houver, local ou regionalmente, o
mInimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME, EPP ou MEl e que atendam as
exigências constantes no instrumento convocatório.
Parágrafo Terceiro: Admite-se a divisào da cota reservada em ate 4 partes iguais, objetivando-se a
ampliaco da competitividade.
Parágrafo Quarto: No havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem
o preco do primeiro colocado.
Art. 34. Os órgos e as entidades contratantes devero realizar processo licitatório destinado
exclusivamente a participaco de ME, EPP ou ME[ nas contratacöes cujo valor seja de ate R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Parágrafo iinico. Os processos previstos no caput deste artigo, destacadamente aqueles passIveis de
serem fornecidos localmente, a administracào piblica municipal utilizar preferencialmente a
modalidade do pregào presencial.
Art. 35. No se aplica o disposto nos arts. 32 ao 35 quando:
I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte näo forem expressamente previstos no instrumento convocatório;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares, n°1.236-Cx. P.03-Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000-São José da Bela Vista-SP
CNPJ.N°59.851 .600/0001 -06
U
II - não houver urn mInimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados corno microempresas ou
___ ____

empresas de pequeno porte sediados no local ou regionairnente e capazes de cumprir as exigências
estabeiecidas no instrumento convocatório;
Ill - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nào
for vantajoso para a administraçào ou representar prejuIzo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado;
IV - a licitaco for dispensável ou inexigIvel, nos termos dos arts. 24, incisos Ill e seguintes, e 25 da Lei n 2

8.666, de 21/06/93.
Art. 36. 0 valor licitado por meio do disposto nos arts. 34 a 35 nào poderá exceder a 25% (vinte e cinco
por cento) do total licitado em cada ano civil.

Art. 37. Para fins do disposto neste capItulo, a comprovaco de ME!, ME e [PP se dará nas condicOes do
art. 32 da LC 123/2006, corn declaraço do sócio ou titular da em presa sob as penas da lei.
Art. 38. 0 rnunicIpio proporcionará a capacitaçäo dos pregoeiros, da equipe de apoio e dos rnernbros
das cornissOes de Iicitaçào da administracào municipal sobre o que dispöe esta Lei.

Art. 39. A administraco ptblica municipal definirá, em 180 dias a contar da data da publicacäo desta
Lei, meta anual de participaçào das micro e pequenas empresas nas compras do municIpio, que no
poderá ser inferior a 20% (vinte por cento) e implantar controle estatIstico para acompanhamento.

Art. 40. Em licitacOes para aquisicào de produtos da agricultura familiar, destacadarnente aqueles de
origem local, a administracào püblica municipal deverá utilizar preferencialmente a modalidade do
pregào presencial e chamada püblica em caso de Programa de Aquisiço de Alimentos - PAA, Programa
Nacional de AIirnentaco Escolar - PNAE e Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social - PPAIS.

Art. 41. 0 atraso dos pagarnentos devidos pela Adrninistraço decorrentes de obras, servicos ou
fornecirnento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados por MEl, ME e EPP, näo ultrapassará a 30
(trinta) dias, salvo em caso de calarnidade p(iblica, grave perturbaçäo da ordern interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenso do cumprirnento de suas obrigacöes ate
que seja normalizada a situaco.

Art. 42. A administraçäo municipal incentivará a reaIizaco de feiras de produtores e artesos, assirn
ios de
corno apoiar missäo técnica para exposico e venda de produtos locais em outros municIp
grande comercializaco.

Art. 43. Autoriza o Chefe do Poder Piiblico Municipal a promover parcerias corn órgàos governamentais,
entidades de pesquisa e de assistência técnica, empresas destinadas ao desenvolvimento e aprimorarnento
do turismo, desde que seguidos os preceitos legais, que visem a melhoria da produtividade e da qualidade
de produtos turIsticos, arnpliando os conhecimentos técnicos nas atividades de hospedagem, alimentacào e,
atrativos turIsticos desenvolvidos pelos ME!, ME e [PP.
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Art. 44. Do fomento as atividades turIsticas:

illk

I - incentivar os investimentos dos empreendedores do turismo, em especial os negócios turIsticos de
pequeno e médio porte;
II - gerar novos postos de trabalho por meio da ampliaçào e da diversificaçäo das atividades ligadas ao
turismo;
III - fortalecer o mercado interno mediante ampliaçào da oferta de crédito ao consumidor final, junto as
instituiçöes programadas;
IV - gerar divisas, promovendo a captaco de investid ores para o MunicIpio;
V - incentivar os investimentos turisticos potenciais remotos, ainda nào desenvolvidos;
VI - divulgar as oportunidades de investimentos no turismo, em busca de investidores potenciais para o
desenvolvimento do turismo no MunicIpio;
VII - realizar estudos de potencial para expanso nas areas de pequena hotelaria, restaurantes, agendas de
turismo e empreendimentos voltados ao lazer e ao entretenimento;
VIII - apoiar os empreendedores da iniciativa privada na superaçào de entraves a implantacào de projetos
turIsticos no MunicIpio.

Art. 45. 0 Poder Piiblico Municipal poderá promover parcerias com órgàos governamentais, entidades
de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais, desde que seguidos os preceitos legais,
que visem a melhoria da produtividade e da qualidade de produtos rurais, mediante aplicacào de
conhecimento técnico na atividade de pequenos produtores rurais.
Parágrafo Primeiro. Das parcerias referidas neste artigo poderào fazer parte sindicatos rurais,
cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condicOes de contribuir para a
implementacào de projetos mediante geracäo e disseminaco de conhecimento, fornecimento de
insumos a pequenos produtores rurais; contratacào de servicos para a locacào de máquinas,
equipamentos e abastecimento; e outras atividades rurais de interesse comum.
Parágrafo Segundo. Estào compreendidas no âmbito deste artigo atividades de converso de sistema de
produco convencional para sistema de produco orgânico, entendido corno tal aquele no qual se
adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, corn o objetivo de
promover a auto-sustentaco, a maximizaço dos beneficios sociais, a minimizacào da dependência de
energias no-renováveis e a eliminaco do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos,
assim como de radiacôes ionizantes em qualquer fase do processo de produco, armazenamento e de
consumo.
Parágrafo Terceiro. Competirá a Secretaria Municipal da Educaco coordenar as acöes necessarias a
consecuçäo dos objetivos das parcerias referidas neste artigo, atendidos os dispositivos legais
perti n e ntes.
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Art. 46. Fica a Poder Pt'iblico Municipal autorizado a promover parcerias corn instituicôes piiblicas e
privadas para a desenvolvimento de projetos de educaco empreendedora, corn objetivo de disseminar
conhecimento sobre gestäo de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microernpreendedor
Individual, associativismo, cooperativismo, empreendedorismo e assuntos afins.
Parágrafo Primeiro: Estho compreendidos no ârnbito do caput deste artigo acôes de carter curricular
ou extra-curricular, voltadas a alunos do ensino fundamental de escolas piiblicas e privadas, assim coma
a alunos de nIvel media e superior de ensino.
Parágrafo Segundo: Os projetas referidos neste artigo podero assurnir a forma de fornecimento de
cursos de qualificaçào; concesso de bolsas de estudo; complementaço de ensino básico pblico e
particular; acöes de capacitaço de professores; outras acöes que a Poder Püblico Municipal entender
cabIveis para estimular a educaco empreendedora.
Parágrafo Terceiro: Na escoiha do objeto das parcerias referidas neste artigo teräa prioridade prajetas
que:
- sejarn prof issionalizantes;
II - beneficiem portadores de necessidades especlais, idosos, egressos do sisterna prisional ou jovens
carentes;
III - estejam arientadas para identificaco e promocàa de açöes campatIveis cam as necessidades,
potencialidades e vocaçöes do MunicIplo.
Art. 47. Fica o Poder Pt.blico Municipal autorizado a promover parcerias corn órgàos governamentais,
centros de desenvolvirnento tecnológico e instituicöes de ensino para a desenvolvirnento de prajetas de
educaço tecnológica, corn as objetivos de transferência de conhecirnento gerado nas instituiçöes de
pesquisa, qualificaco profissional e capacitacäo no emprego de técnicas de producào.
Parágrafo ünico - Compreendern-se no âmbito deste artigo a concesso de bolsas de iniciaco cientIfica,
a oferta de cursos de qualificaco profissional, a complernentaco de ensino básico póblico e particular
e acOes de capacitaco de professares.
Art. 48. Fica autorizado a Poder PtbIico Municipal a firmar canvênias corn dirigentes de unidades
acadêrnicas para a apaia ao desenvolvirnento de associacOes civis, sem fins lucrativos, que reiinam
individualmente as condicöes seguintes:
I - ser constituIda e gerida par estudantes;
II - ter coma objetivo principal propiciar aos seus partIcipes condicöes de aplicar conhecirnentos teóricas
adquiridas durante seu cursa;
III - ter entre seus objetivos estatutários o de oferecer serviços a Microempresas, Empresas de Pequena
Porte e Microempreendedor Individual;
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IV - ter em seu estatuto discriminaçào das atribuicöes, responsabilidades e obrigaçöes dos partIcipes;

U

V - operar sob supervisào de professores e profissionais especializados.
Art. 49. A administraco municipal promoverá diretamente ou por meio de parcerias corn
universidades, Tribunal de Contas ou entidades de apoio, cursos de licitaçào piiblica destinada a
prornover e estimular a participaco de ME, EPP e MEl locals e regionais, em certames licitatórios.

Art. 50. 0 Chefe do Poder Piiblico Municipal manterá programa de desenvolvimento empresarial,
inclusive instituindo incubadoras de empresas, corn a finalidade de desenvolver ME, EPP e MEl em
vários setores de atividade.
Parágrafo Primeiro: 0 MunicIpio se responsabiliza na medida do possIvel, pela implernentaçào do
prograrna de desenvolvirnento empresarial referido no caput deste artigo, por si ou em parceria corn
entidades de pesquisa e apoio a ME, [PP e MEl, junto aos órgàos governarnentais, agendas de fomento,
instituicOes cientIficas e tecnológicas, nücleos de inovaçäo tecnológica e instituicöes de apoio.
Parágrafo Segundo: Acöes vinculadas a operacào de incubadoras serào executadas em local
especificamente destinado para tal fim, ficando a cargo da rnunicipalidade o fornecirnento de espaco
fIsico necessário, próprio ou alugado de terceiros, cabendo-Ihe, em qualquer situaço, as despesas com
aluguel e a manutencào do imóvel, podendo ser em parque tecnológico.
Parágrafo Terceiro: 0 MunicIpio corno sua atribuicào, poderá manter por Si ou corn entidade gestora
mediante convênio, e por rneio de pessoal de seu quadro urn órgao destinado a prestacäo de assessoria
e avaliaço técnica a ME, [PP e MEl.
Parágrafo Quarto: A utilizaco de incubadora, será de ate 2 (dois) anos, prazo rnáximo de permanência
no prograrna para que a empresas atinjam suficiente capaditacäo técnica, independência econôrnica e
comercial, podendo ser prorrogado o prazo rnediante avaliaco técnica. Findo este prazo, as empresas
participantes se transferiräo para area de seu domInio ou que venha a ser destinada pelo Poder Püblico
Municipal para ocupaco preferencial por empresas egressas de incubadoras do MunicIpio.
Art. 51. 0 MunicIpio podera criar distritos industrials, ern local a ser estabelecido por lei, que tarnbérn
indicará os requisitos para instalacäo das indüstrias, condicôes para cessào ou alienaço dos lotes a
serem ocupados, valor, forma e reajuste das contraprestacóes, obrigacöes geradas pela aprovaçào dos
projetos de instalacào, critérios de ocupaco e demais condiçöes de operacäo.
Parágrafo ünico. As empresas que se instalarem nos distritos industrials, podero receber os benefIcios
previstos em lei municipal que os discipline.
Art. 52. Os incentivos para a constituiçào de condornInios empresariais e empresas de base tecnológica
estabelecidas individualrnente, bern como para as empresas estabelecidas em incubadoras, sejam, ME,
[PP e MEl, constituem-se de:
I - lsençào de lrnposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana (IPTU) pelo prazo de 02 (dois) anos
incidentes sobre a construcäo ou acréscirno realizados no imóvel, inclusive quando se tratar de imóveis
locados, desde que esteja previsto no contrato de locaçào que o recolhimento do referido irnposto é
onus do locatário;
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II - lsenço da taxa de fiscalizaçäo de funcionamento no primeiro ano civil da implantaço;
III - lsenco de Taxas de Licenca para Execuço de Obras, Taxa de Vistoria Parcial ou Final de Obras,
incidentes sobre a construcào ou acréscimos realizados no imóvel objeto do empreendimento;
IV - Reducào da alIquota do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSON) incidentes sobre o
valor da mo de obra contratada para execuco das obras de construcào, acréscimos ou reforma
realizados no imóvel para 2%;
V - lsenco da Taxa de Vigilância Sanitária por 05 (cinco) anos para empresas que exercam atividades
sujeitas ao seu pagamento.
Parágrafo ünico. Entende-se por empresa incubada aquela estabelecida fisicamente em incubadora de
empresas corn constituiço jurIdica e fiscal própria.
Art. 53. 0 Poder Püblico Municipal estimulará a organizaço de empreendedores objetivando o fomento
ao associativismo, ao cooperativismo e aos consórcios, em busca da competitividade e contribuindo
para o desenvolvimento local integrado e sustentável, o quanto for possIvel.
Parágrafo Primeiro. A busca do associativismo, cooperativismo e do consórcio referidos no caput deste
artigo, destinar-se-o ao aumento de competitividade e a inserçào em novos mercados sejam internos e
externos, por meio de ganhos de escala de produço, reducào de custos, gestho estratégica, gestho
mercadológica, ma ior capacitacào, acesso ao crédito e a novas tecnologias.
Parágrafo Segundo. Considera-se como sociedade cooperativa, para efeitos dessa lei, aquela
devidamente registrada nos órgàos piblicos competentes e entidades previstas na legislaco federal.
Art. 54. A Administraçào Municipal deverá identificar a vocacào econômica do MunicIpio e incentivar o
fortalecimento das principais atividades empresarlais relacionadas a ela, por meio de associacöes e
cooperativas.
Artigo 55. Compete ao Poder Executivo coordenar a implementacào do Sistema Municipal de
Microcrédito Produtivo Orientado, como canal facilitador de relacionamento entre as instituicOes
financeiras e as Micro, Pequenas Empresas e Microempreendedores lndividuais - MEl instaladas no
MunicIpio.
Artigo 56. 0 Sistema Municipal do Microcrédito Produtivo Orientado tern por objetivo promover o
atendimento das necessidades financeiras de pessoas fIsicas e jurIdicas empreendedoras de atividades
produtivas de ME, EPP e MEl, utilizando metodologia baseada no relacionamento direto corn os
empreendedores no local onde é executada a atividade econômica, na forma da Lei Federal 11.110, de
25 de abril de 2005.
Artigo 57. 0 Sistema Municipal do Microcrédito Produtivo Orientado será integrado por rede de
instituicöes financeiras legalmente autorizadas a operar nesta modalidade, mediante cooperaçäo corn o
MunicIpio.
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Art. 58. Fica autorizado o Poder Executivo firmar acordos corn outros municIpios para criar e participar
de consórcio de municIpios corn o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social no
ârnbito regional, corn arnpliacào da eficiência das polIticas piiblicas.

Art. 59. Na hipótese de descurnprirnento das obrigacôes de que trata o § 22-B da LC 123/2006, o
escritório de contabilidade será excluIdo do Simples Nacional, corn efeitos a partir do mês subsequente
ao do descurnprirnento, na forma regulamentada pelo Cornitê Gestor do Simples Nacional.
Art. 60. Fica concedido parcelarnento da ME, EPP e do MEl, nos termos da regularnentaçào do Comitê
Gestor do Simples Nacional.
Art. 61. Fica instituIdo o Dia Municipal da Micro e Pequena Ernpresa e do Desenvolvimento, que será
comernorado ern 5 de outubro de cada ano.
Parágrafo ünico. Nesse dia, será realizada audiência pCiblica na Câmara dos Vereadores, arnplarnente
divulgada, ern que serào ouvidas liderancas ernpresariais e debatidas propostas de fornento aos
pequenos negócios e rnelhorias da legislaçào especIfica.
Art. 62. A adrninistraçào püblica municipal, corno forma de estirnular a criaco de novas micro e
pequenas ernpresas no municIpio e prornover o seu desenvolvirnento, incentivará a criacào de
prograrnas especIficos de atraço de novas empresas de forma direta ou em parceria corn outras
entidades piiblicas ou privadas.
Art. 63. As despesas decorrentes da presente Lei correrào por conta das dotacôes constantes do
orcamento municipal.
Art. 64. Esta Lei entra ern vigor na data de sua publicacào, revogadas as disposicOes em contrârio.

SAO JOSÉ DA BELA VISTA, EM 30 DE SETEMBRO DE 2014.
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