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LEI COMPLEMENTAR N°. 46/2011.

Institui    no    Municipio    de    Damian6polis   -    GO,    o    tratamento
diferenciado   e   favorecido   as   microempresas   e   empresas   de
pequeno  porte  e  ao  Empreendedor  Individual  de  que  trata  a  Lei
Complementar Federa`l n°.  123, de  14 de dezembro de 2006 e  Lei
Complementar  128  de   19  de\ dezembro  de  2008,   e  da  outras

providencias.

A   Camara   Municipal   de   Damian6polis,   aprovou   e   eu,   Andfeia   Lins   Depollo,   Prefeita   de
Municipal de Damian6polis, Estado de Goias, no uso das atribuig6es legais, sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I
Disposie6Es pRELiivilNAREs

Art.  1°  -  Esta  lei  estabelece  o  tratamento  juridico  diferenciado,  simpli,ficado  e  favorecido

::,S):gduorraadv:nat::::r:,ee::reenst:Sd(:nEo)inFn::::S#eE:g:e::::rt:o(:f:i:i:;Ed:P;r\:inn:=::I:;i:!6d:a::
arts.   146,   Ill,  d,   170,   lx,  e  179  da  Constituieao  Federal  e  as  Leis  Complementares  Federais  n°.
123/06,   n°   127/07   e   n°   128/08,   criando   a   "LEI   GERAL   MUNICIPAL  ,DA   MICROEMPRESA   E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE DE  DAMIANOPOLIS (GO)".

Art. 2° - Esta lei estabelece n\o`rmas relativas:

I -Aos incentivos fiscais;
11 -a inovagao tecnol6gica e a educacao empreendedora;
Ill -ao associativismo e as regras de inclusao;
lv - ao incentivo a geragao de empregos;
V - ao incentivo a formalizaeao de empreendimentos;
VI  -  unicidade  do  processo  de  registro  e  de  legalizaeao  de  empresarios  e  de  pessoas

juridicas;
Vll  - criagao  de  banco  de dados  com  informag6es,  orientag6es  e  instrumentos a  disposieao

dos usuarios;
Vlll  -  simplificagao,   racionalizaeao  e  uniformizagao  dos  requisitos  de  seguranga  sanitaria,

metrologia.  controle  ambiental  e  preveneao  contra  incendios,  para  os fins  de  registro,  legalizagao e
funcionamento de empresarios e pessoas juridicas,  inclusive, com a definicao das atividades de risco
considerado auto;

AV. Goias N° 139  -Centro -Damianopolis Goias CEP. 73.980.000-Fone (62) 3445-1160 E-mail. pref.mum_dam@hotmail.com



GOVERHO
\?,,`;-   -      -    __ -_-

do Municipio de Damian6polis GO

lx  -  regulamentaeao  do  parcelamento  de  debitos  relativos  ao  lmposto  Sobre  Servigos  de
Qualquer Natureza (lssQN);

X - prefefencia nas aquisig6es de bens e servieos pelos 6rgaos pdblicos municipais.

CAPITULO  11

DA GESTA0 lvIUNICIPAL

Art.  3°  -  Fica  criado  o  Comite  Gestor  Municipal  das  Micro  e  Pequenas  Empresas,  ao  qual
cabers  gerenciar  o  tratamento  diferenciado  e  favorecido  as  ME,  EPP  e  El  de  que  trata  esta  Lei,
competindo a este:

I   -   Acompanhar   a   regulamentagao   desta   Lei,   promovendo   medidas   de   integraeao   e
coordenagao entre os 6rgfros pablicos e privados interessados;

11 - Orientar e  assessorar a formulagao  da  Politica  Municipal  de  Desenvolvimento das  Micro
Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedor Individual;

111   -   Acompanhar   as   deliberag6es   e   os   estudos   desenvolvidos   no   ambito   do   F6rum
Permanente das ME, EPP e do Comite para Gestao da Rede Nacional para Simplificaeao de Registro
e da Legalizaeao de Empresas e Neg6cios (Rede SIM) e do Comite Gestor do Simples Nacional.

IV ~ Sugerir e/ou  promover  aE:6es  de  apoio  ao  desenvolvimento  da  ME,  EPP  e  El,  local  ou
regional.

§  1.0  -  0  Comite  Gestor  Municipal  atuara  junto  ao  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  e  sera
integrado por:

I -3 (ties ) 6rgaos do Poder Executivo Municipal, todos indicados pelo Prefeito, cabendo a urn
deles a presidencia do Comite;

11  -  Entidades  privadas  que  tenham  vinculo  e  ae6es  de  apoio  ao  desenvolvimento  dos

pequenos empreendimentos do munjcipio, mediante convite do Prefeito Municipal;

§  2.a  -  No  prazo  de  30  (trinta)  dias  a  contar  da  entrada  em  vigor  desta  Lei,  deverao  ser
definidos os membros do Comite Gestor Municipal em Decreto do Executivo.

§   3.a   -   As   nomeag6es   dos   membros,   dos   6rgao   municipais   bern   como   das   entidades
convidadas, ser5o endereeadas por quem de direito ao Executivo Municipal, atrav6s de oficio;

§ 4.a -No prazo maximo de 30 (trinta) dias da publicagao do Decreto citado no § 2° artigo 3°, o
Comite Gestor Municipal devera elaborar e aprovar seu Regimento lntemo,  onde devefa ser definida
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a Secretaria Executiva,  a qual compete as ag6es de cunho operacional demandadas pelo Comite e o
fornecimento das informag6es necessarias as suas deliberag6es;

§  5.°  -  Os  membros  do  Comite  Gestor  Municipal  das  Micro  e  Pequenas  Empresas  terao
mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida sua recondugao por igual periodo.

§ 6.° - Para cada membro efetivo nomeado por seus pares,  devera ser nomeado da  mesma
forma e no mesmo processo,  urn membro suplente que o substituira em sua ausencia, tendo direito a
voz e voto.

§  7.a  -  A  fungao  de  membro  do  Comite  Gestor  Municipal  nao  sera  remunerada  a  qualquer
titulo, sendo seus servigos considerados relevantes ao Municipio.

Art.  4°  -  Cabers  ao  Comite  Gestor  Municipal  designar  Agente  de  Desenvolvimento  para
efetivaeao do que disp6e esta Lei Complementar.

§   1.a  -   0  Agente  de  Desenvolvjmento  tefa   como  fungao  a   articulaeao  das  ag6es  para
promogao   do   desenvoMmento   local   e   territorial;    atuando   junto   a   comunidade,    individuos   e
coletividade,   visando  o  cumprimento   das  disposie6es  e  diretrizes  emanadas  do  Comite  Gestor
Municipal.

§ 2.° - 0 Agente de Desenvolvimento devefa preencher os seguintes requisitos:

I  - residir no municipjo;

11  -  haver  concluido,  com  aproveitamento,  curso  de  qualificagao  basica  para  a  formaeao  de
Agente de Desenvolvimento;

Ill  - haver concluido o ensino fundamental;

§  3.a  -  Cabers  ao  Agente  de  Desenvolvimento  a  funeao  de  presidente  do  Comite  Gestor
Municipal

cApiTUL0111

DEFINICAO DE ME,  EPP E EIVIPREENDEDOR INDIVIDUAL

Art. 5° - Para os efeitos desta Lei, considera-se:
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I  -   Microempresa (ME) ou   Empresa de pequeno   Porte (EPP)   a   sociedade empresaria,   a
sociedade  simples  e  o  empresario  como  definidas  na  Lei  Complementar  Federal  n°  123,  de  14  de
dezembro de 2006 e suas alterae6es;

11  -  Empreendedor  Individual  (El)  aquele  empresario  individual,  que  optar  por  pertencer  a
essa categoria, desde que tenha auferido receita bruta dentro dos limites estabelecidos pelo disposto
na  Lei  Complementar  Federal   123/2006,  art.   18-A,   18-8,   18-C,  na  redaeao  da  Lei  Complementar
Federal  n°128/2008  e  suas futuras  alterag6es  e que  atenda todos  os  requisitos  a  ele  relativos  pela
citada Legislaeao.

CApiTULO IV

DO REGISTRO E DA LEGALIZACAO

SECAO ,
Da inscrigao e baixa

Art.   6°   -   Todos   os   6rgaos   publicos   municipais   envolvidos   no   processo   de   abertura   e
fechamento de empresas observarao a unicidade do  processo de registro e de legalizagao,  devendo

para  tanto  articular  as  competencias  pr6prias  com  aquelas  dos  demais  6rgaos  de  outras  esferas
envolvidas    na    formalizagao    empresarial,    buscando,    em    conjunto,    compatibilizar    e    integrar

procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigencias e garantir a linearidade do processo, qa
perspectiva do usuario.

§   1°.   -   A   Administraeao   Ptiblica   Municipal   podera   realizar   visita   conjunta   dos   Orgaos
Municipais   no  ato   de  vistoria  para  a`bertura  e  ou   baixa  de   inscrigao   municipal,   sempre  que  for

possivel, com vistas na celeridade do processo.

Art.   70.   -   Fica   permitido   o   funcionamento   residencial   de   estabelecimentos   comerciais,
industriais  ou   de  prestagao  de  servigos  cujas  atividades  estejam  de  acordo  com   o  C6digo  de
Posturas,  Vigilancia  Sanitaria,   Meio  Ambiente  desde  que  nao  acarretem   inviabilidade  no  transito,
conforme legislaeao especifica.

Art.  80.  -  Os  requisitos  de  seguranga  sanitaria,  metrologia,  controle  ambiental  e  prevengao
contra  incendios,  para  os fins de registro e  legalizaeao de empresarios e  pessoas juridicas,  deverao
ser simplificados,  racionalizados e  uniformizados  pelos 6rgaos envolvidos  na  abertura  e fechamento
de empresas,  no ambito de suas competencias.
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Art.  9°.  -  A  administragao  pdblica  municipal  criafa  urn  banco  de  dados  com  informag6es,
orientae6es e  instrumentos  a  disposigao  dos  usuarios,  de  forma  presencial  e  pela  rede  mundial  de
computadores,  de  forma  integrada  e  consolidada,  que  permitam  pesquisas  pfevias  as  etapas  de
registro ou inscrieao, alteraeao e baixa de empresas, de modo a prover ao usuario a certeza quanto a
documentaeao exigivel e quanto a viabilidade do registro ou da inscrigao.

AI1:.   10.   -  Os  registros  dos  atos  constitutivos,   de  suas  alterag6es  e  exting6es   (baixas),
referentes  a  ME,  EPP  e  El,  ocorrefa  independentemente  da  regularidade  de  obrigae6es  tributarias,

previdenciarias  ou trabalhistas,  principais  ou  acess6rias,  do  empresario,  da  sociedade,  dos  s6cios,
dos administradores ou de empresas que participem, sem  prejuizo das responsabilidades dos s6cios
e dos administradores por tais obrigae6es, apuradas antes ou ap6s o ato de extingao.

§   1°.   -No  caso  de  existencia`de  obrigae6es  tributarias,   previdenciarias  ou  trabalhistas,
referidas no caput deste artigo, o titular, o s6cio ou administrador da ME, EPP e o El que se encontre
inativo ha  mais de 3  (ties)  anos  podefa solicitar a  baixa  nos registros dos 6rgaos  pdblicos federais,
estaduais e municipais, independentemente do pagamento de debitos tributarios, taxas ou multas.

§ 2°. - A baixa  referida no pafagrafo anterior nao impede que posterigrmente sejam  [angados
ou  cobrados  impostos,  contribuie6es  e  respectivas  penalidades,  decorrentes  da  simples  falta  de
recolhimento ou  da  pratica  de  irregularidades  praticadas  pelos  empresarios,  pelas  ME,  EPP  e  seus
s6cios, administrados ou El, comprovadas e apuradas em processo administrativos ou judicial.

§   3°.   -   A   solicitaeao   de   baixa   na   hip6tese   prevista   no   §   1°   deste   artigo   importa
responsabilidade solidaria  dos titulaies,  dos s6cios e dos  administradores do  periodo de ocortencia
dos respectivos fatos geradores.

Art.11  -Fica vedada a instituieao de quaisquer tipos de exigencia de natureza documental ou
formal, restritiva ou condicionante, que exceda o estrito limite dos requisites pertinentes a essencia do
ato de registro, alteraeao ou baixa das empresas.

SECAO  11

Do alvara

Art.   12  -Fica  instituida  o  Alvafa  de  Funcionamento  Provis6rio,   que  permitira  o  inicio  de
operagao do estabelecimento imediatamente ap6s o ate de registro, exceto mos casos em que o grau
de risco da atividade seja considerado alto.

AV. Goias N° 139  -Centro -Damianopolis Goias CEP. 73.980.000-Fone (62) 3445-1160 E-mail. pref.mum_dam@hotmail.com



GOVERHO
do Municipio de Damian6polis GO

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

I  -  sirvam   como   dep6sito   ou   manipulem   produtos   perigosos,   inflamaveis  explosivos   ou
t6xicos;

11 - sejam poluentes;
Ill -dependam de outorga do Poder P0blico;
IV - edificag6es que apresentem estrutura com risco de ceder e ou as instalae6es eletricas e

ou hidfaulicas que ofereeam riscos de quaisquer naturezas.
V -que abriguem aglomeragao de pessoas
Vl -que possam produzir niveis de ruidos/sonoros acima do permitido na Lei Federal.
Vll - exploragao de p-edreiras
Vlll -sejam incomodas

§ 2°. -Consideram-se como atividades inc6modas aquelas,  cujos residuos s6lidos,  liquidos e
gasosos, ruidos, vibrae6es, emanag6es e radiag6es possam causar perigo a sa`thde, ao bern-estar, a
seguranea   das   populae6es   e   impactar   no   transito,   mesmo   depois   da   aplicagao   de   mctodos
adequados de mitigagao de impactos.

§  3°.  -Todas  as  atividadesi _consideradas  de  auto  risco deverao  ser vistoriadas  e  aprovadas
pelos 6rgaos municipal competente dentro de suas atribuie6es.

§  4°.  -  Nos  casos  referidos  no  Caput  deste  artigo,  podefa  a  Municipio  conceder Alvara  de
Funcionamento  Provis6rio  para microembresas,  empresas de  pequeno de  porte e empreendedores
individuals:

I -Instaladas em propriedade desprovida de regulaeao fundiaria legal ou com regulamentagao

precaria;
11 -Em  residencia do titular ou s6cio da ME ou EPP ou do El, desde que a atividade nao gere

grande circulaeao de pessoas;

§   50.   0   Alvafa   de   Funcionamento   Provis6rio  sera   cancelado   se   ap6s   a   notificaeao   da
fiscalizaeao   orientadora   nao   forem   cumpridas   as   exigencias   estabelecidas   pela   Administragao
Municipal,  nos prazos por ela definidos.
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Art.13 -Fica autorizada a criagao do "Alvafa Digital",  caracterizado pela concessao por meio
digital,   de   alvafa   de  funcionamento,   inclusive   autorizando   impressao  de   documento  fiscal,   para
atividades econ6micas em inicio de ativjdade no territorio do municipio.

§  1°.  -  0  pedido  de  '`Alvafa  Digital"  devera  ser  precedido  pela  expedicao  do  formulario  de
consulta  pfevia  para fins de localizagao,  devidamente deferido  pelo 6rgao competente da Secretaria
Municipal de Fazenda.

§ 2°.  -  0 alvafa previsto no caput deste andgo nao se aplica no caso de atividades eventuais e
de comercio ambulante.

Art. 14 -0 "Alvara Digital" sera de-clarado nulo se:

I -Expedido com inobservancia de preceitos legais e regulamentares;
11 -  Ficar comprovada  a falsidade ou  inexatidao de  qualquer declaraeao  ou  documento  ou  o

descumprimento do termo de responsabilidade firmado;
Ill -Ocorrer reincidencia de infrag6es as posturas municipais;

SECAO I,I
Da sala do empreendedor

Art.   15   -   Com   o   objetivo   de   apoiar   a   implementagao   desta   lei,   orientar   informar   os
empreendedores sobre os procedim`entos de registro e funcionamento das empresas, mobilizar ag6es
idealizadas  pelo  Comite  Gestor  ou  pela `administragao  municipal,  dar  apoio  logistico  e  tecnico  aos
eventuais  parceiros  do  municipio  nas 'ag6es  de     desenvoivimento  local,  fica  criada  a  "Sala  do
Empreendedor" do Municipio.

CApiTULO V
DO REGIME TRIBUTARIO

Art.16 -0  Executivo  Municipal devera  editar regulamento  destinado a  adequar a  legislaeao
munjctpal   as   regras   definidas   pelo   Regime   Especial   Unificado   de  Arrecadagao   de   Tributos   e
Contribuie6es   devidos   pelas   Microempresas   -   ME,   Empresa   de   Pequeno   Porte   -   EPP   e   do
Empreendedor Individual -El , instituido pelas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008.

CApiTULO VI
DA FiscALizAeAO ORiENTADORA
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Art.   17  -  A  fiscalizaeao   municipal,   nos  aspectos  de   posturas,   do   uso  do  solo,   sanitario,
ambiental    e    de    seguranea,    relativos    as    microempresas,    empresas    de    pequeno    porte    e
empreendedores  individuais,  devera  ter  natureza  orientadora,  quando  a  atividade  ou  situaeao,  por
sua natureza, comportar grau de risco compativel com esse procedimento.

Pafagrafo Onico -Consideram-se incompativeis com esse procedimento as atividades a que
se referem os incisos I a Vlll do §  10 do Art.12 desta Lei.

Art.  18 -Nos moldes do  artigo  anterior,  quando  da fiscalizagao  municipal,  sera  observado  o
criterio  de  dupla  visita,  para  lavratura  de  auto  de  infragao,  exceto  na  ocorrencia  de  reincidencia,
fraude,  resistencia ou embaraeo a fiscalizaeao.

Pafagrafo tlnico. Considera-se reincidencia, para fins deste artigo, a pfatica do mesmo ato no

periodo de 12 (doze) meses, contados do ato anterior.

Art.   19  -  A  dupla  visita  consiste  em  uma  primeira  aeao,   com  a  finalidade  de  verificar  a
regularidade do estabelecimento e em  aeao posterior de carater punitivo quando, verificada qualquer
irregularidade na primeira visita, nao for efetuada a respectiva regularizaeao no prazo determinado.

Art.  20 - Quando  na  visita for constatada qualquer irregularidade,  sera  lavrado urn Termo de
Verificaeao  e  Orientaeao  para  que  o  responsavel  possa  efetuar  a  regularizacao  no  prazo  de  45

(quarenta e cinco) dias, sem aplica9aq de penalidade.

§   1.a   -   Quando   o   prazo   referido   neste   artigo,   nao   for  suficiente   para   a   regularizagao
necessaria,  o  interessado  podera  so\licitar junto  ao  6rgao  de  fiscalizagao,  urn  termo  de  ajuste  de
conduta,   onde,  justificadamente,   assumifa  o  compromisso  de  efetuar  a  regularizagao  dentro  do
cronograma que for fixado no Termo.

§ 2.a -Decorridos os prazos fixados no caput ou no Termo de Ajuste de Conduta -TAG, sem a
regularizag5o necessaria, sera lavrado auto de infraeao com aplicagao de penalidade cabivel.

CApiTULO Vll
DA iNOvAeAO TECNOL6GicA

SECAO I
Do Apoio a lnovagao
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SUBSE9AO I
Da Gestao da lnovagao

Art.   21   -  0   Comite  Gestor  Municipal   das   Micro  e   Pequenas  Empresas  tefa  tambem   a
finalidade de promover a discussao de assuntos relativos a pesquisa e ao desenvolvimento cientifico-
tecnol6gico de interesse do Municipio, o acompanhamento dos programas de tecnologia do Municipio
e  a  proposieao  de  ag6es  na  area  de  Ciencia,  Tecnologia  e  lnovaeao  de  interesse  do  Municipio  e
vinculadas ao apoio a microempresas, empresas de pequeno porte e Empreendedor Individual.

suBSEeAO ii
Do fomento as incLlbadoras, coindo-minios

Empiesariais e `ch bre§as de base tecnol6gica

Art.   22   -   0   Poder   Publico   Municipal   podefa   instituir   incubadoras   de   empresas,   com   a
finalidade de desenvolver microempresas]  empresas de pequeno porte e empreendedor individ,ual de
varios setores de atividades.

Pafagrafo  dnico  -A  Prefeitura  Municipal  sera responsavel  pela  implementagao do  programa
de desenvolvimento empresarial  referido no capuf deste artigo,  por si ou em  parceria com  entidades
de   pesquisa   e   apoio   a   microempresas,   empresas   de   pequeno   porte,   6rgaos   governamentais,
agencias  de  fomento,   instituig6es`  cientificas  e  tecnol6gicas,   ndcleos  de  inovagao  tecnol6gica  e
instituie6es de apoio.

Art.   ae``  -   0   Poder  Pdblico   Municipal   podefa   criar  distritos   empresariais,   em   local   a  ser
estabelecido por lei, e tambem indicara as condie6es para alienagao dos lotes a serem ocupados.

Art.    24   -   0   Poder   Pdblico   Municipal   apoiafa   e   coordenafa   iniciativas   de   criaea`9   ?
implementagao de parques tecnol6gicos,  inclusive mediante aquisieao ou desapropriaeao de area dp
terreno sityaqa no Municipio para essa finalidade.

§  10.  -  Para  consecugao  dos  objetivos  de  que  trata  o  presente  artigo,  a  Prefeitura  MHni8!pel
podera  -cctebrar   instrumentos   juridicos   apropriados,    inclusive   convenios   e   outros   instrun!?n{Q§
Jcu:d'=gae:,:emc:fi:C::t'e:::c,:rnga::,S:nast::,;:ne':trda:a:eds'::i:a:uj:i:::::a:¥e::a,'n°s:,t::;:::a!eb::+9e9nTo:

investimento  ou  financiamento,  buscando  promover  a  coopera?ao  entre  os  agentes  envolvides S
destes com empresas cujas atividades estejam baseadas em conhecjmento e inovagao tecnol6giQa.
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CApiTUL0 VIll
DO ACESSO AOS MERCADOS

SECAO ,
Das Compras Pt]b[icas das ME, EPP e do Empreendedor Individual

Art.  25  -  Nas  contrata?6es  pdblicas  de  bens,  servigos  e  obras  do  Municipio,  devefa  ser
concedido  tratamento  favorecldo,  diferenciado  e  simplificado  para  as  microempresas,  empresas de

pequeno porte e empreendedores individuais nos termos do disposto na Lei Complementar 123/2006.

Pafagrafo  tlnico.  Subordinam-se ao disposto  nesta  Lei,  alem  do`s 6rgaos da  administraeao

ptlblica  municipal  direta, `os  fundos  especiai§,  as  autarquias,  as  fundag6es  pdblicas,  as  empresas
ptlblicas,    as   sociedades   de   economia   mjsta   e   as   demais   entidades   controladas   direta   ou
indiretamente pelo Munjcipio.

Art. 26 - Para a ampliagao da participagao das microempresas, empresas de pequeno porte e
empreendedores individuais nas licitae6es, a Administracao Pdblica Municipal devera:

I  -  instituir  cadastro  pr6pn-o,   de  acesso  livre,  ou  adequar  os  cadastros  existentes,   para
identificar  as  microempresas,  e`mpresas  de  pequeno  porte  e  empreendedores  individuais  sediadas
regionalmente,  com  as  respectivas  linhas de fomecimento,  de modo  a  possibilitar a  notificagao  das
licitag6es e facilitar a formagao de parcerias e subcontratae6es;

]1  -  padronizar  e  divulgar  as  especifica€6es  dos  bens  e  servigos  contratados  de  modo  a
orientar  as  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  empreendedores  individuais  para  que
adequem os seus processos produtivos;      `

Ill  - na definigao  do  objeto  da contratagao,  nao devefa utilizar especificae6es que  restrinjam
injustificadamente,     a     participagao     das     microempresas,     empresas     de     pequeno     porte     e
empreendedores individuais; e

lv  -  estabelecer  e  divulgar  urn  planejamento  anual  das  contrata?6es  pdblicas  a  serem
realizadas, com a estimativa de quantitativo e de data das contratae6es.

Art.  27  -  As  contratag6es  diretas  por dispensas  de  licitagao  com  base  nos  incisos  I  e  11  do
artigo 24 da  Lei  Federal  n°.  8.666/93 deverao ser preferencialmente realizadas com microempresas,
empresas de peqileno porfe e empreendedores individuais sediadas no Municlpio,  principalmente, ou
regiao de entomo.
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Art.  28  -  Exigir-se-a  das  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  empreendedores
individuais,  para  habilitagao  em  quaisquer  licitag6es  do  Municipio  para  fornecimento  de  bens  para

pronta entrega ou servigos imediatos, apenas o seguinte:

I -ato constitutivo da empresa, devidamente registrado;
11 -inscrigao no CNPJ,  com a distineao de ME,  EPP ou El,  para fins de qua]ificaeao;

Art. 29 -A comprovagao de regularidade fiscal das ME,  EPP ou EI, somente sera exigida para
efeitos de contrataeao, e nao como condigao para participaeao na habilitagao.

§  1°.  - Havendo  alguma  restrigao na comprovagao  da  regularidade fiscal,  sera  assegurado  o
prazo de 5  (cinco)  dias tlteis,  renovaveis por,igual  periodo,  a criterio da Administraeao  Ptlblica,  cujo
termo  inicial  correspondefa  ao  momento  em  que  o` probonente for declarado  vencedor do  certame,

para   a  regularizagao   da  documentagao,   pagamento  ou   parcelamento  do  debito,   e  emissao  de
eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

§ 2°. - Entende-se o termo "declarado vencedor" de que trata o pafagrafo anterior, o momento
imediatamente  posterior  a  fase  de  habilitagao,  no  caso  da  modalidade  de  pregao,  e  nos  demais
casos,   no   momento   posterior   ao   julgamento   das   propostas,   aguardando-se   os   prazos   para
regularizaeao fiscal para a abertura da fase recursal.

§  3°.   -  A  nao  regularizaeao  da  documentaeao,   no  prazo  previsto   no  §   1°,   implicafa   na
preclusao do direito a contratagao, sem prejuizo das sang6es previstas no art. 81  da Lei n°. 8.666, de
21  de  junho  de  1993,  sendo  facultado  a  Administraeao  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na
ordem de classificaeao, para a assinatura \do contrato, ou revogar a licita8ao.

Art. 30 -As entidades contratantes podefao realizar processos licjtat6rios:

I - Destinados exclusivamente a participagao de microempresas, empresas de pequeno porte
e empreendedores individuais cujo valor seja de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

11   -  Em   que  seja  exigido   dos  licitantes  a   subcontratagao   microempresas,   empresas  de

pequeno  porte  e  empreendedores  individuais  desde  que  o  percentual   maximo  do  objeto  a  ser
subcontratado nao exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado.

Ill  -  Em   que  se  estabeleea  cota  de  ate  25%   (vinte  e  cinco  par  cento)  do  objeto   para
contrataeao  de  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  empreendedores  individuais,  em
certames para aquisieao de hens e servigos de natureza divisivel.

14

AV. Goias N° 139  -Centro -Damianopolis Goias CEP. 73.980.000-Fone (62) 3445-1160 E-mail. pref.mum_dam@Ilotmail.com



GOVERNO-      -  __--__  -     -

\,J,1'

-__ _  -    -
do Municipio de Damian6polis GO

§  1°.  - 0 Valor licitado  por meio do disposto  neste  artigo  nao  podera exceder a 25%  (vinte e
cinco por cento) do total a ser licitado em cada ano civil.

§ 2°. -Na hip6tese do lnciso 11 do Caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do 6rgao ou
entidade da administragao publica poderao ser destinados as microempresas, empresas de pequeno

porte e empreendedores individuais subcontratadas.
§  3°.  -  As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  a  serem  subcontratadas  deverao

estar  indicadas  e  qualificadas  nas  propostas  dos  licjtantes  com  a  descrigao  dos  bens  e  servieos  a
serem fornecidos e seus respectivos valores.

§   40.   -   No   momento   da   habilitacao   devera   ser   comprovada   a   regularidade   fiscal   das
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  subcontratadas,   como  condicao  do  licitante  ser
declarado vencedor do certame,  hem  como,  ao  longo  da  vigencia contratual,  sob  pena de rescisao,
se aplicando o prazo para regu!arizagao-ptevisto no artigo 30.

§  50.  - A  empresa  contratada\ compromete-se  a substituir a  subcontratada,  no  prazo  maximo
de 30 (trinta dias),  na hip6tese de extineao da subcontrataeao,  mantendo o percentual originalmente
contratado  ate  a  sua  execugao  total,  notificando  o  6rgao  ou  entidade  contratante,  sob  pena  de
rescisao, sem prejuizo das sang6es cabiveis.

§   60.    -   A   empresa   contratada   responsabiliza-se    pela    padronizaeao,    compatjbilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontrataeao.

§   7°.   -   Demonstrada   a   inviabilidade   de   nova   sLibcontratacao,   nos   termos   do   §   5°,   a
Administraeao  devera  transferir  a  parcela  subcontratada  a  empresa  contratada,  desde  que  sua
execugao ja tenha sido iniciada.

Art. 31  -  A exigencia de subcontrataeao nao sera aplicavel quando o licitante for:

I -microempresas, empresas de pequeno porte e empreendedores individuais;
11 -cons6rcio composto em sua totalidade ou parcialmente por microempresas e empresas de

pequeno porte, respeitado o disposto no artigo 33 da Lei n°. 8.666, de 21  dejunho de 1993.

Art.   32   -  Nas  licitae6es  sera   assegurado,   como   crit6rio   de  desempate,   preferencia   de
contrataeao para as microempresas e empresas de pequeno porte e empreendedores indjviduais.

§  1°.  -  Entende-se  por  empate  aquelas  situae6es  em  que  as  ofertas  apresentadas  pelas
microempresas,  empresas de pequeno porte e empreendedores individuals sejam iguais ou at610%

(dez por cento) superiores ao menor prego apresentado na licjtagao.
§  20.  -  Na  modalidade  de  pregao,  o  intervalo  percentual  estabelecido  no  §  1°  sera  apurado

ap6s  a fase de  lances e  antes  da  negociagao e correspondera  a  diferenea  de  ate 5  %  (cinco  por
cento) superior ao valor da menor proposta ou do menor lance Ofertado pelos licitantes.
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Art.  33  -  Para  efeito  do  disposto  no  artigo  anterior,  ocorrendo  o  empate,  proceder-se-a  da
seguinte forma:

I -a microempresa, empresa de pequeno porte e empreendedor individual melhor classificada

podefa apresentar proposta de preeo inferior aquela considerada vencedora do certame, situagao em
que sera adjudicado, em seu favor o objeto;

11 -nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte,  na forma do
inciso  I,  serao  convocadas  as  remanescentes,  na  ordem  classificat6ria,  para  o  exercicio do mesmo
direito;

Ill - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno  porte que se encontrem  nos  intervalos estabelecidos sera  realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que priineiro podera apresentar\melhor oferta.

§  1°.  -Na  hip6tese  da  nao contratagao  nos termos  previstos  nos incisos  I,  11  e  Ill,  o contrato
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

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

Art.   34   -A  Administragao   Pt]blica   Municipal   definira  em   180   dias  a   contar  da  data   da

publicagao  desta  lei,  meta  anual  de  participaeao  das  micro  e  pequenas empresas  nas  compras  do
Municipio,  que  nao  podefa  ser  inferior a  25%  (vinte  cinco  pontos  percentuais)  e  implantar  controle
estatlstico para acompanhamento.

Art.  35  -  Em  licitag6es  para  aquisigao  de  produtos  para  merenda  e§colar,  destacadamente
aqueles  de  origem   local,   a  Administragao   Pablica  Municipal   devefa   utilizar  preferencialmente   a
modalidade do pregao presencial.

Art.  36 -Nao se aplica o tratamento diferenciado e favorecido destinado as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porfe nas compras pdblicas municipais quando:

I -Os criterios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de

pequeno  porte  e  empreendedores  indMduais  nao  forem  expressamente  previstos  no  instrumento
convocat6rio de licitaeao;

11   -   Nao   houver   urn   minimo   de   3   (ties)   fornecedores   competitivos  enquadrados   como
microempresas,   empresas   de   pequeno   porte  e   empreendedores   individuals,   sediados   local   ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigenctas estabelecidas no instrumento convocat6rio;

Ill -0 tratamento diferenciado e simplificado  para  as microempresas,  empresas de pequeno

porte  e  empreendedores  individuais  nao for vantajo§o  para  a  administraeao  ptlblica  ou  representar
prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.
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lv -A licitagao for dispensavel ou inexigivel conforme artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93.

Art.  37  -  E  obrigat6ria  a  capacitaeao dos  membros da  comissao  permanente  de  licitagao  da
Administraeao Municipal para a aplicagao do que disp6e essa Lei.

SECAO  11

Estimulo ao Mercado Local

Art.   38   -  A  Administragao   Municipal   incentivara   a   realizaeao  de  feiras   de   produtores   e
artesaos,  assim como apoiara missao tecnica para exposigao e venda de produtos locais em  outros
municipios de grande comercializagao.

CApiTUL0 IX
DO ES+ilvIulio AO 6REDIT0 E A CAPITALIZACAO

Art.    39    -    0    Executivo    Municipal,    para    estimular    o    cfedito    e    a    capitalizagao    dos
empreendedores  de  microempresas,   empresa  de  pequeno  porte  e  empreendedores  individuais
fomentafa e apoiafa a criacao e o funcionamento das sociedades de garantia de cr\edito formadas por
empresarios,  entidades ptlblicas e demais apoiadoras visando viabilizar maior acesso ao credito por

parte das MPEs, facilitando a analise do cfedito e mitigando o risco da operaeao.

AI1:.  40  -  Fica  o  Executivo  Municipal  auton-zado  a  conveniar com  instituie6es de  garantia  de
cfeditos existentes a fim de viabilizar o seu funcionamento.

Art. 41  - Fica a Executivo Municipal autorizada a celebrar convenio com o Governo do Estado
de Goias destinado a concessao de financiamentos a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Empreendedores  lndividuais  instalados  n6  wiunicipio  para  capital  de  giro  e  investimentos  em  itens
imobilizados, imprescindiveis ao funcionamento dos empreendimentos.

cApiruLO x
DO ACESSO A JUSTICA

Art.  42  - 0  Municipio  realizafa  parcerias com  a iniciativa  privada,  atraves de  convenios  com
entidades de classe,  instituie6es de ensino superior, ONGs, Ordem dos Advogados do Brasil e outras
instituig6es semelhantes, a fim de orientar e facilitar as empresas de pequeno porte e microempresas
o acesso a justiga,  priorizando a aplicagao do disposto  no artigo 74 da  Lei Complementar n.123, de
14 de dezembro de 2006.
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Art.  43  -  0   Municipio  celebrafa   parcerias  com   entidades  locais,   inclusive  com   o   Poder
Judiciario,  objetivando  a  estimulagao  e  utilizagao  dos  institutos  de  concjliagao  ptevia]  mediaeao  e
arbitragem  para solugao de conflitos de interesse das empresas de pequeno porte e microempresas
localizadas em  seu territ6rio.

§   1°.   -  0  estimulo  a  que  se  refere  o  capuf  deste  artigo  compreendefa  campanhas  de
divulgaeao,   servigos   de   esclarecimento   e  tratamento   diferenciado,   simplificado   e  favorecido   no
tocante aos custos administrativos e aos honofarios cobrados.

§  2°.  -  Com  base  no  capuf  deste  artigo,  o  Municipio  tambem  podera  formar  parceria  com
Poder Judiciario,  OAB e Universidades,  com  a finalidade de criar e implantar o Setor de Conciliagao
Extrajudicial, bern como postos avancados do mesmo.

CAPITULO XI
DO ASSOCIATIVISMO

Art.  44  -  0  Poder  Executivo  incentivafa  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  a
organizarem-se  em  cooperativas ou  outra forma  de associagao  para os fins d6 desenvolvimento de
suas atividades.

Pafagrafo   tlnico   -  0   Poder  Exeoutivo   podefa   alocar  recursos   para   esse  fim   em   seu
orgamento.

Art.   45  -  A  Administragao   Pdblic-a-  Municipal   devefa   identificar  a  vocacao   econ6mica   do
Municfpio e incentivar o fortalecimento das principals atividades empresariais relacionadas a ela,  por
meio de associag6es e cooperativas.

Paragrafo   Onico   -   Ficam   estabelecidas   como   atividades   prioritarias   para   fomento   e
desenvolvimento,  sem   prejuizo  das  demais,   as  atividades  agropecuarias  e  aquelas  voltadas  ao
turismo.

Art. 46 - 0 Poder Executivo adotafa mecanismos de incentivo as cooperativas e associae6es,

para viabilizar a criaeao,  a manutengao e o desenvolvimento do sistema associativo e cooperativo no
Municipio atraves do (a):

I   -  estimulo   a   inclusao   do   estudo   do   cooperativismo   e   associativismo   nas   escolas   do
municipio,  vjsando  ao  fortalecimento  da  cultura  empreendedora  como  forma  de  organizaeao  de

producao, do consumo e do trabalho;
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11  -  estimulo  a  forma  cooperativa  de  organizaeao  social,  econ6mica  e  cultural  nos  diversos
ramos de atuagao, com base nos principios gerais do associativismo e na legislagao vigente;

Ill   -   estabelecimento   de   mecanismos   de   triagem   e   qualificagao   da   informalidade,   para
implementaeao  de   associae6es   e   sociedades   cooperativas  de  trabalho,   visando   a   inclusao  da

populaeao do municipio no mercado  produtivo fomentando altemativas para  a geraeao de trabalho e
renda;

lv  -  criagao  de  instrumentos  especificos  de  estimulo  a  atividade  associativa  e  cooperativa
destinadas a exportagao;

V  -  apoio  aos  funcionarios   ptlblicos  e   aos  empresarios   locais   para  organizarem-se  em
cooperativas de ctedito e consumo;

Vl -cessao de bens e im6veis do municfpio.

CApiTULO Xll
DAS DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSIT6RIAS

Art.  47  -E  concedido  parcelamento,  em  ate  12  (doze)  parcelas  mensais  e  sucessivas,  dos
debitos   relativos   ao   lssQN   e   aos   demais   debitos   com   o   municipio,   de   responsabilidade   da
microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu titular ou s6cio.

§ 10. -a ndmero de parcelas explicitado no caput deste artigo, sao validas para aquelas ME e
MPE   que   nao   apresentarem   comprovante   de   rendimentos,   nos   casos   em   que   a   receita   for
comprovada,   o  parcelamento  podera\  ser `concedido  em   ate  36  (trinta  e  seis)   meses,   conforme
legislaeao municipal especifica.

§ 2°. -0 valor minimo da parcela mensal sera de 2,5 VRM ovalor de Refefencia do Municipio).

§ 3°. - Esse parcelamento alcanga inclusive debitos inscritos em divida ativa.

§  4°.  -  0  parcelamento  sera  requerido  na  Divisao  de  Laneamento,  Tributagao,  Cadastro  e
Fiscalizagao Fazendaria.

§ 5°.  -A inadimplencia de 03  (tres)  parcelas consecutivas e causa de rescisao dos efeitos do
parcelamento, mediante notificagao.

19

AV. Goias N° 139  -Centro -Damianopolis Goias CEP. 73.980.000-Fone (62) 3445-1160 E-mail. pref.mum_dam@hotmail.com



GOVERIlo
lL\S

-__ _   -     --
do Municipio de Damian6polis GO

§  6°.  -  As  parcelas  serao  atualizadas  monetariamente,  anualmente,  com  base  na  variaeao
acumulada  do  indice  Nacional  de Preeos ao Consumidor (lNPC),  apurado  pelo  lnstituto  Brasileiro de
Geografia e Estatistica -lBGE.

Art. 48 -Fica instituido o "Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e do Desenvolvimento",

que sera comemorado em 5 de outubro de cada ano.

Paragrafo  tlnico  -  Nesse  dia,  sera  realizada  audiencia  ptlblica  na  Camara  dos Vereadores,
amplamente  divulgada,  em  que  serao  ouvidas  liderangas  empresariais  e  debatidas  propostas  de
fomento aos pequenos neg6cios e melhorias da legislaeao especifica.

Art. 49 -0  Departamento  responsaivel  pela  Fazenda-Municipio elaborafa cartilha para  ampla
divulgaeao dos beneficios e vantagens institu-idos por esta Lei, espe`cialmente visando a formalizagao
dos empreendimentos informais.

Art.  50  - As  materias  tratadas  nesta  Lei  podefao  ser  objeto  de  alteraeao,  desde  que  nao
tenham restri96es aquelas reservadas exclusivamente as leis complementares.\

All:.  51  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicacao,  produzindo  efeitos  a  partir do

primeiro dia util subsequente a`sua publicaeao.

Art. 52 - Revogam-se as demais disposie6es em contfario.

Gabinete_da Prefeita Municipal de Damian6polis Estado de Goias,  aos

Prefeita Municipal

04 de margo de 2011.
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