ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR N° 005/2015, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

lnstitui o Estatuto do Microempreendedor

Individual, da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte no Municipio de Uruoca, em
confimnidade COm os artigos 146, III, d, 170, IX e
179 da Constituicao Federal e com a Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de de:embro
de 2006 e da outras providencias.

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITRUOCA, no use de suas atribuicoes legais,

especialmente estabelecidas nos incisos II e V, art. 82, Lei Organica do Municipio de Uruoca.

Fact) saber que a Camara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPiTULO I
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 12 Esta Lei estabelece normal gerais conferindo tratamento juridico diferenciado,
simplificado e favorecido a ser dispensado aos microempreendedores individuais, as microempresas
e as empresas de pequeno porte, em especial no que se refere:

I.

A unicidade do processo de registro e de legalizacao de empresarios e de pessoas

juridicas;
II.

A criacao de banco de dados com informacoes, orientaciies e instrumentos a disposicao

dos usuarios, preferencialmente via rede mundial de computadores;
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III. 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, corn a definicao das atividades de
risco considerado alto;
IV. Aos beneficios fiscais dispensados aos microempreendedores individuais, as
microempresas e empresas de pequeno pone;
V.

A preferencia nas aquisicOes de bens e servicos pela Administracao Piiblica Municipal;

VI. Ao associativismo e as regras de inclusao;

VII. A inovacao tecnolegica e a educacao empreendedora;
VIII. Ao incentivo a geracao de empregos;
IX. Ao incentivo a formalizacAo de empreendimentos.

Art. 22 Para as hipoteses nab contempladas nesta Lei, sera° aplicadas as diretrizes da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

CAPITULO II
DA DEFINICAO DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, DA
MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Art. 32 Para os efeitos desta lei, ficam adotados na Integra os parametros de definicao do

microempreendedor individual, da microempresa e da empresa de pequeno porte constantes do
Capitulo II e dos artigos 18-A a 18-C da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de
2006, inclusive em relacao ao sublimite previsto no art. 19 da Lei supracitada, com as alteracoes
feitas por ResolucAo do Comite Gestor do Simples Nacional — CGSN.
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CAPITULO III

DA INSCRICAO, ALTERACAO E BAIXA.

SEcAO I
DAS DISPOSIOES PRELIMINARES

Art.

A Administracao Piiblica Municipal determinara a todos os orgaos e entidades

envolvidos na abertura e fechamento de empresas que os procedimentos sejam simplificados de
modo a evitar exigencias ou tramites redundantes, tendo por fundamento a unicidade do processo de
registro e legalizacao de empresas.

Art. 52 A Administracao Publica Municipal adotara os procedimentos que forem instituidos

pela Rede Nacional para a Simplificacao do Registro e da Legalizactio de Empresas e Negocios
REDESIM, criada pela Lei No 11.598, de 3 de dezembro de 2007, visando regulamentar a
inscricao, cadastro, abertura, alvara, arquivamento, licencas, permissao, autorizacao, registros e
demais itens relativos a abertura, legalizacao e funcionamento de microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte.

Art. 62 As pesquisas previas a elaboracaso de ato constitutivo ou de sua alteracao deverao

bastar a que o usuario seja informado pelos orgaos e entidades competentes:

I. Da descricao official do endereco de seu interesse e da possibilidade de exercicio da
atividade desejada no local escolhido e;
H. De todos os requisitos a serem cumpridos para obtencao de licencas de autorizacao de

funcionamento, segundo a atividade pretendida, o porte, o grau de risco e a localizacao.
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Art. 72 0 cadastro fiscal municipal relativo ao Microempreendedor Individual (MEI) sera

simplificado, sem prejuizo da possibilidade de emissao de documentos fiscais de prestacao de
servicos, vedada, em qualquer hipotese, a imposicao de custos pela autorizacao para emissao,
inclusive na modalidade avulsa.

Art. 82 Ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive previos, relativos a abertura,

inscricao, ao registro, ao funcionamento, ao alvard, a licenca, ao cadastro, as alteracoes e
procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor
Individual (MEI), incluindo os valores relativos a taxas, a emolumentos e a demais contribuiceies
relativas aos orgaos municipais de registro, de licenciamento, de regulamentacao e de vistorias.

SEc it 0 II
DA SALA DO EMPREENDEDOR

Art. 9' A Administracao Publica Municipal devera criar e colocar em funcionamento no

prazo de ate 90 (noventa) dias, a contar da data da promulgacao desta Lei, a Sala do Empreendedor,
espaco fisico em local de facil acesso a populacao e sem custos pelo use dos sous servicos.

Art. 10 A Sala do Empreendedor devera contar corn pessoal habilitado e dispor de recursos

necessarios para, obrigatoriamente:

1.

Concentrar o atendimento ao pdblico no que se refere a todas as Noes necessarias

abertura, regularizacao e baixa de empresarios e empresas no municipio, inclusive as Noes que
envolvam orgaos de outras esferas Oblicas;

H.

Prestar atendimento consultivo para empresarios e demais interessados cm

informacoes de natureza administrativa, mercadologica, gestao de pessoas, producao e assuntos
afins;
MEEPPIr
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Conceder informacoes atualizadas sobre credito e tinanciamento para os

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte;
IV .

Oferecer infraestrutura adequada para todos os servicos descritos neste artigo,

incluindo acesso a Internet pelos usuarios;
V.

Disponibilizar as informaciies e meios necessarios para facilitar o acesso dos

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte locals aos
programas de compras governamentais no ambito municipal, estadual e federal.

Pa ragrafo (maw. Para o disposto neste artigo, a Administracao Piiblica Municipal podera
finnar convenios corn outros orgaos publicos e instituiceies de representacao e apoio aos
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

SEcA0 III
DA LocAuzAcAo E FUNCIONAMENTO

Art. 11 Sera pennitido o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de prestacao de

servicos em imoveis residenciais, desde que as atividades estejam de acordo corn o Codigo de
Posturas, Vigilancia Sanitaria, Meio Ambiente e Saude do Municipio.

Art. 12 Os requisitos de seguranca sanitaria, metrologia, controle ambiental e prevencao

contra incendios de alcada municipal, para os fins de registro e legalizacao de empresarios e
empresas, deverao ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos orgaos envolvidos no
registro de pessoas juridicas.

§ 1 2 Para as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, os
procedimentos para sua obtencao, serao simplificados, racionalizados c uniformizados conforme
--raimomm
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dispoem os Arts. 4° e 6° da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e a
Resolucao CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997.
§ 22 Nao sera° cobrados de microempreendedores individuais, microempresas, assim

classificadas por esta Lei, e mediante comprovacao de tal situacao juridica pela Secretaria
Municipal de Administracao e Financas, os custos corn as analises dos estudos ambientais e corn a
emissao da Licenca Previa, da Licenca de Instalacao e da Licenca de Operacao, conforme preve a
Resolucao n° 08/04, do Conselho Estadual do Meio Ambiente — COEMA, caso estejam sob a
jurisdicao do Municipio.

SEcA0 IV
DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO

Art. 13 Os orgaos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas que sejam

responsaveis pela emissao de licencas e autorizacoes de funcionamento somente realizarao vistorias
apps o inicio de operacao do estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau
de risco compativel corn esse procedimento.

§1 2 A Administracao PtlbIlea Municipal definird, em ate 60 (sessenta) dias, contados a partir
da promulgacao desta Lei, as atividades cujo grau de risco seja considerado alto e que exigirao
vistoria previa;
§22 0 descumprimento do prazo fixado no paragrafo anterior ensejard a utilizacao integral da

classificacao aprovada pelo Comite para Gestao da Rede Nacional para Simplificacao do Registro e
da Legalizacao de Empresas e Negocios - CGSIM.
§32 A classificacao de baixo grau de risco permite ao empresario ou a pessoa juridica a

obtencao do licenciamento de atividade mediante o simples fornecimento de dados e a substituicao
da comprovacao previa do cumprimento de exigencias e restricties por declaracOes do titular ou
responsavel.

Noir-
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Art. 14 Fica assegurado aos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de

pequeno porte a concessao de Alvara de Funcionamento Provisorio, que pennitira o inicio de
operacao do estabelecimento imediatamente apps o ato de registro, exceto nos casos em que o gr, au
de risco da atividade seja considerado alto, observado o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo anterior.

Paragrafo &dm A Administracao Municipal podera conceder Alvara de Funcionamento

Provisorio para microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno
porte instaladas em area ou edificacao desprovida de regulacao fundiaria e imobiliaria, inclusive
habite-se.

Art. 15 0 Alvara de Funcionamento Provisorio sera declarado nulo se:

I. Expedido corn inobservancia de preceitos legais e regulamentares;
II. Ficar comprovada falsidade ou inexatidao de qualquer declaracao ou documento ou o
descumprimento do termo de responsabilidade finnado.

Art. 16 Seth pessoalmente responsavel pelos danos causados a empresa, municipio e terceiros

o empresario que tiver seu Alvard de Funcionamento Provisorio declarado nulo por se enquadrar no
item II do artigo 15, desta Lei.

Art. 17 0 Alvard de Funcionamento Provisorio concedido as atividades de baixo risco sera

substituido pelo alvard regulado pela legislacao municipal vigente no prazo de l0 (dez) dias apps a
realizacao da vistoria, desde que a mesma nao constate qualquer irregularidade.

Art. 18 Constatadas irregularidades sanaveis e que nao importem alto risco, sera concedido

urn prazo de 30 (trinta) dias para a regularizacao das mesmas, periodo este em que o Alvard
Provisorio continuara valid°.
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Art. 19 Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno
porte, quando da renovacao do Alvara de Funcionamento, desde que permanecam na mesma
atividade empresarial, no mesmo local e sem alteracao societaria, terao a renovacao automatica,
mediante requerimento do interessado e corn dispensa de pagamento das taxas correspondentes.

Art. 20 Ao requerer o Alvara de Funcionamento Proviserio nas atividades consideradas de

baixo risco, o contribuinte podera solicitar o primeiro pedido de Autorizacao de Impressao de
Documentos Fiscais, se for o caso, que sera concedida juntamente com a Inscricao Municipal.

SKAO V

DA INSCRICAO, ALTER/Ng AO E BAIXA

Art. 21 0 registro dos atos constitutivos, de suas alteracOes e extincoes (baixas), referentes a

empresarios e pessoas juridicas em qualquer orgao municipal envolvido no registro empresarial
ocorrera independentemente da regularidade de obrigacoes tributarias, principais ou acessorias, do
empresario, da sociedade, dos socios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem
prejuizo das responsabilidades do empresario, dos socios ou dos administradores por tais
obrigacoes, apuradas antes ou apos o ato de extincao.
§1 2 0 microempreendedor individual, a microempresa e empresa de pequeno porte podera
solicitar a baixa nos registros dos orgaos municipais independentemente do pagamento de debitos
tributarios, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas declaracoes de
informacOes economico fiscais nesses periodos, observado o disposto no paragrafo seguinte.
§22 A baixa referida no caput deste artigo nao impede que, posteriormente, sejam Iancados ou
cobrados impostos, contribuicOes e respectivas penalidades decorrentes da falta do cumprimento de
obrigacoes ou da pratica comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras
irregularidades praticadas pelos empresarios, pelas pessoas juridicas ou por seus titulares, socios ou
administradores.
.2.212Mpaira
•
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§32 A solicitacao de baixa do empresario ou da pessoa juridica importa responsabilidade

solidaria dos empresarios, dos titulares, dos socios e dos administradores no periodo de ocorrencia
dos respectivos fatos geradores.
02 Os orgaos municipais responsaveis pela baixa de empresarios e empresas tett° o prazo de
60 (sessenta) dias para efetivar a baixa nos respectivos cadastros, sob pena da baixa ser considerada
por presuncao.
§52 Na baixa de microempreendedor individual, microempresa ou de empresa de pequeno
porte aplicar-se-ao as regras de responsabilidade previstas para as demais pessoas juridicas.

Art. 22 0 disposto no artigo 21, caput e seus paragyafos, aplicam-se integralmente ao
microempreendedor individual.

Art. 23 Nao podera'o ser exigidos pelos orgaos e entidades envolvidos na abertura e
fechamento de empresas:

I.

Excetuados os casos de autorizacao previa, quaisquer documentos adicionais aos

requeridos pelos orgaos executores do Registro P6blico de Empresas Mercantis e Atividades Afins
e do Registro Civil de Pessoas Juridicas;
II.

Documento de propriedade ou contrato de locacao do imevel onde sera instalada a

sede, filial ou outro estabelecimento, salvo para comprovacao do endereco indicado e;
III.

Comprovacao de regularidade de prepostos dos empresarios ou pessoas juridicas com

seus orgaos de classe, sob qualquer forma, como requisito para deferimento de ato de inscricao,
alteracao ou baixa de empresa, bem como para autenticacao de instrumento de escrituracao.

Art. 24 Fica vedada a instituicao de qualquer tipo de exigencia de natureza documental ou
formal, restritiva ou condicionante, pelos orgaos municipais envolvidos na abertura e fechamento de
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empresas, que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes a essencia do ato de registro,
alteracao ou baixa da empresa.

CAPITULO IV
DOS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES
SECA.0 I

DAS DISPOSIOES PRELIMINARES

Art. 25 Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno

porte optantes pelo Simples Nacional recolherao o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza —
ISSQN corn base nesta Lei, em consonancia corn a Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e regulamentacao estabelecida pelo Comite Gestor do Simples Nacional -

CGSN.

Art. 26 Nao poderao recolher o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza ISSQN na

forma do Simples Nacional as microempresas e as empresas de pequeno porte descritas nos incisos
I ao XVI do art. 17 da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 27 0 recolhimento do tributo no regime de que trata este artigo, nao se aplica as

seguintes incidencias do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, em relacao as
quais sera observada a legislacao aplicavel as demais pessoas juridicas:

I. Aos servicos sujeitos a substituicao tributaria ou retencao na fonte;
II. Na importacao de servicos.
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SEcAO II
DA BASE DE CALCULO
Art. 28 A Base de Calculo para a determinacao do valor devido mensalmente pelas
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional sera a receita bruta
mensal registrada, conforme regulamentacao pelo Comite Gestor do Simples Nacional.
Art. 29 Receita Bruta e o valor dos servicos prestados, constantes do Codigo Tributario

Municipal, n5o incluidos os servicos cancelados e os descontos incondicionais concedidos.
Art. 30 A Administracao Municipal podera conceder reducao do Imposto sobre Servicos de
Qualquer Natureza - ISSQN devido por microempresa e empresa de pequeno porte, na forma
definida em resolucao do Comite Gestor do Simples Nacional.
Art. 31 A AdministracAo Municipal podera cobrar o Imposto sobre Servicos de Qualquer

Natureza — ISSQN devido por microempresa que aufira receita bruta, no ano-calendario anterior, de
ate o limite maximo previsto na primeira faixa de receitas brutas anuais constantes dos Anexos I a
VI, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, ficando a microempresa sujeita a

esses valores durante todo o ano-calendario, na forma definida em resolucao do Comite Gestor do
Simples Nacional.
Art. 32 Os Escriterios de Servicos Contabeis recolheao o Imposto sobre Servico de Qualquer

Natureza — ISSQN em valor fixo, na forma da legislacao municipal, observado o disposto no § 22-B
do artigo 18, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 33 Nos servicos previstos nos itens 7.02 e 7.05 da Lista de Servicos anexa a Lei

Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, da base de calculo do Imposto sobre Servicos de

Qualquer Natureza - ISSQN sera abatido o valor do material fornecido pelo prestador dos servicos,
conforme disposto no art. 18, ti 23, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
1111111

' 14

Pagina 11/41
Rua Joao Rodrigues, 139 - Centro - CEP: 62460-000 - URUOCA - CE
CNPJ: 07.667.926/0001 - 84 Fone/Fax: (88) 3648 -1078
www.uruoca.ce.gov.br

■111111

11/

ittti "00
ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 34 0 Microempreendedor Individual — MEI, de que trata o artigo 18-A da Lei

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, podera recolher os impostos e contribuicties

abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta
por ele auferida no mes, obedecidas as normas especificas previstas na Lei Complementar Federal
no 123, de 14 de dezembro de 2006, e na forma regulamentada pelo Comite Gestor do Simples

Nacional - CGSN.
Paragrafo unico. Em relacAo ao disposto no cuput, o valor relativo ao Imposto sobre

Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, caso o Microempreendedor Individual — MEI seja
contribuinte deste imposto, sera aquele fixado na Lei Complementar Federal N° 123, de 14 de
dezembro de 2006, independentemente da receita bruta por ele auferida no mes, nao se aplicando a

ele qualquer isencao ou reducao de base de calculo relativa ao Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza - ISSQN, prevista nesta Lei.
Art. 35 Sera assegurado na tributacao do IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano

tratamento mais favorecido ao MEI para realizacAo de sua atividade no mesmo local em que residir,
mediante aplicacAo da menor aliquota vigente para aquela localidade, seja residencial ou comercial.

SEcAO
DAS ALIQUOTAS

Art. 36 Para efeito de calculo do valor do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza

--

ISSQN devido mensalmente pelas microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional serAo aplicadas as aliquotas constantes das tabelas previstas nos Anexos III, IV, V
e VI, da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme regulamentacao

pelo Comite Gestor do Simples Nacional.
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SEcA0 IV
DO RECOLHIMENTO DO ISSQN

Art. 37 0 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, apurado na forma desta

Lei, sera pago na forma e prazos regulamentados pelo Comite Gestor do Simples Nacional - CGSN.
Art. 38 Aplicam-se ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN devido pelas

empresas optantes pelo Simples Nacional as normas relativas aos juros, multa de mora e de officio
previstas para o imposto de renda da pessoa juridica.
Art. 39 As multas relativas a falta de prestacao ou a incorrecao no cumprimento de

obrigacties acessorias para corn os orgaos e entidades municipais, quando em valor fixo ou minimo,
e na ausencia de previsAo legal de valores especificos e mais favoraveis para MEI, microempresa ou
empresa de pequeno porte, tera'o reducao de:

I. 90% (noventa por cento) para os MEI;
1150% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte optantes

pelo Simples Nacional.

Paragrafo tinico. As reduceies de que tratam os incisos I e II do cuput nao se aplicam na:

I. Hipotese de fraude, resistencia ou embaraco a fiscalizacao; e
H. Ausencia de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias apos a notificacao.

Art. 40 A retencao na fonte de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN das

microempresas e das empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional somente sera
permitida se observado o disposto no art. 3° da Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, e
—7777-"w7-777:="'
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devera observar as seguintes normas, conforme Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, art. 18, 6°, e 21, § 4°:

I.

A aliquota aplicavel na retencAo na fonte devera ser informada no documento fiscal e

correspondera ao percentual de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN previsto nos
Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006 para a

faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno pone estiver sujeita no mes
anterior ao da prestacAo;
H.

Na hip6tese de o servico sujeito a retencAo ser prestado no mes de inicio de atividades

da microempresa ou empresa de pequeno porte, devera ser aplicada pelo tomador a aliquota
correspondente ao percentual do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN referente
menor aliquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006;

Na hipotese do inciso II deste paragrafo, constatando-se que houve diferenca entre a
aliquota utilizada e a efetivamente apurada, cabers a microempresa ou empresa de pequeno pone
prestadora dos servicos efetuar o recolhimento dessa diferenca no mes subsequente ao do inicio de
atividade em guia propria do municIpio;
TV.

NA° cabers a retencao a que se refere o caput deste paragrafo nos servicos prestados

pelo microempreendedor individual e pela microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitas a
tributacAo do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN no Simples Nacional por
valores fixos mensais;
V.

Na hipotese da microempresa ou empresa de pequeno pone nAo informar a aliquota de

que tratam os incisos I e II deste paragrafo no documento fiscal, aplicar-se-a a aliquota
correspondente ao percentual de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN referente
maior aliquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006;

VI.

NAo sera eximida a responsabilidade do prestador de servicos quando a aliquota do

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN informada no documento fiscal for inferior
1111111111111111MPF
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a devida, hip6tese em que o recolhimento dessa diferenca sera realizado em guia propria do
municIpio;
VII. 0 valor retido na'o 6 passivo de compensacao por parte da microempresa ou da
empresa de pequeno porte e sobre a receita da prestacAo de servicos objeto da retencAo nAo havera
incidencia de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN a ser recolhido na forma do
Simples Nacional.

Paragrafo tinico. Na hipotese de que tratam os incisos I e II do cuput, a falsidade na

prestacao dessas informacoes sujeitard o responsavel, o titular, os socios ou os administradores da
microempresa e da empresa de pequeno porte, juntamente corn as demais pessoas que para ela
concorrerem, as penalidades previstas na legislacao criminal e tributaria.

Art. 41 Pedidos de restituicAo ou compensacao de valores recolhidos indevidamente sera°

realizados em conformidade corn as normas expedidas pelo Comite Gestor do Simples Nacional CGSN.
SEc A.0 V
DO PARCELAMENTO DE DEBITO

Art. 42 Os debitos de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN embutidos no

Simples Nacional poderao ser parcelados na forma e condicoes fixadas pelo Comite Gestor do
Simples Nacional - CGSN.
SEcA0 VI
DA FISCALIZAcA0
Art. 43 A fiscalizacao das empresas optantes pelo Simples Nacional sediadas no Municipio,

quanto ao cumprimento das obrigacifies principais e acess6rias relativas ao ISSQN, sera realizada
em conformidade corn a legislacAo tributaria municipal e subsidiariamente corn o disposto na Lei
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Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e regulamentacao pelo Comite Gestor do
Simples Nacional - CGSN.
Art. 44 A Administracao Publica Municipal Pica autorizada a celebrar convenio com a

Secretaria da Fazenda Estadual para fiscalizar o cumprimento das obrigacoes principais e acessorias
dos demais tributos e contribuicoes embutidos no Simples Nacional, conforme disposto no art. 33
da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e regulamentaca'o pelo Comite
Gestor do Simples Nacional - CGSN.

CAPITULO V
DO ACESSO AOS MERCADOS

SKAO I
DO ACESSO AS COMPRAS PI/BLICAS

Art. 45 Nas contratacees publicas de bens e servicos pela Administracao P6blica Municipal

direta e indireta devera ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para os
microempreendedores individuals, as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando:

I.

A promocao do desenvolvimento economic° e social no ambito municipal e regional;

II. A geracao de trabalho e renda no municipio;

III. A ampliacao da eficiencia das politicas publicas voltadas aos microempreendedores
individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte;
IV. 0 incentivo a inovacao tecnologica;
V. 0 fomento ao desenvolvimento local.
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Paragrafo unico. Subordinam-se ao disposto nesta Lei, Mem dos orgaos da Administracao

Pitt)Ilea Municipal direta e indireta, os fundos especiais, as autarquias, as fundacoes pirblicas, as
empresas pablicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Municipio.
SUBSEcA0 I
DAS AcOES MUNICIPALS DE GESTAO

Art. 46 Para a ampliaca'o da participacao dos microempreendedores individuals, das

microempresas e empresas de pequeno porte nas licitacoes, a Administracao Publica Municipal
devera:

I.

Instituir cadastro que possa identiticar os microempreendedores individuals, as

microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no municipio e na regiao, corn suas
respectivas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar o envio de notificacao de licitacao e
acompanhar a participacao das mesmas nas compras municipals;
IL

Estabelecer e divulgar planejamento anual e plurianual das contratacOes publicas a serem

realizadas, corn a estimativa de quantitativo e de data das contratacCies;
Padronizar e divulgar as especificacees dos bens e servicos contratados de modo a
orientar os microempreendedores individuals, microempresas e empresas de pequeno porte para que
adequem os seus processos produtivos;
IV. Utilizar na definicao do objeto da contratacao especificaceies que nao restrinjam,
injustificadamente, a participacao dos microempreendedores individuais, microempresas e empresas
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente;

V. Elaborar editais de licitacao por item quando se tratar de bem divisive!, permitindo mais
de um vencedor para uma licitacao.
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MIMMit
VI. As contratacOes diretas por dispensas de licitacao com base nos incisos I e II do artigo 24
da Lei Federal n°. 8.666/93, deverao ser preferencialmente realizadas com os microempreendedores
individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no municipio ou na regiAo.
SUBSEcA0 II
DAS REGRAS ESPECIAIS DE HABILITAcA0

Art. 47 Exigir-se-a dos microempreendedores individuais, microempresa e da empresa de

pequeno porte, para habilitacao em quaisquer licitacoes da Administracao PubIica Municipal para
fornecimento de bens para pronta entrega ou servicos imediatos, apenas o seguinte:

I.

Ato constitutivo da empresa, devidamente registrado;

II. Inscricdo no CNPJ;
III. Comprovacao de regularidade fiscal dos microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte, compreendendo a regularidade corn a seguridade
social, corn o Fundo de Garantia por Tempo de Servico FGTS e para corn as Fazendas Federal,
Estadual e / ou Municipal, conforme o objeto licitado;
IV. Eventuais licencas, certificados e atestados que forem necessarios a comercializacao dos
bens ou para a seguranca da Administracao Pablica Municipal .

Parigrafo unico. Nas licitacoes pablicas, a comprovacao de regularidade fiscal dos

microempreendedores individuais, das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de assinatura do contrato.

Art. 48 Nas licitacoes da Administracao Pablica Municipal, os microempreendedores

individuais, as microempresas e empresas de pequeno pone, deverao apresentar toda a
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documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao.

§ 12 Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dial uteis cujo termo inicial coffespondera ao momento em que o proponente for
,

declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a criterio da Administracao
para a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do debit° e emissao de
eventuais certidoes negativas ou positivas, corn efeito, de certidao negativa.

§r Entende-se o termo "declarado vencedor", de que trata o paragrafo anterior, o momento
imediatamente posterior a fase de habilitacao, no caso da modalidade de pregao, e nos demais
casos, no momento posterior ao julgamento das propostas.
§ 32 A nao regularizacao da documentacao, no prazo previsto no § 1°, implicard decadencia
do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de
iunho de 1993, sendo facultado a Administracao Publica Municipal convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.
§ 4(1 0 disposto no paragrafo anterior devera constar no instrumento convocatorio da licitacao.

SUBSECAO 111
DO DIREITO DE PREFERENCIA E OUTROS INCENTIVOS

Art. 49 Nas licitacOes sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de

contratacao para os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno
porte.

§

Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pelos

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno pone sejam iguais ou ate
10% (dez por cento) superiores ao menor preco.
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§ Na modalidade de pregao, o intervalo percentual estabelecido no § deste artigo sera de
ate 5% (cinco por cento) superior ao valor da menor proposta.
§ 32 Para efeito do disposto neste artigo, ocorrendo empate, proceder-se-a da seguinte forma:

I.

0 microempreendedor individual, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais

bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II.

No caso em que o microempreendedor individual, a microempresa ou empresa de

pequeno porte melhor classificada seja de outro Estado da federaeao e caso haja empreendedor
individual, microempresa ou empresa de pequeno porte inscrita no Cadastro Geral da Fazenda do
Estado do Ceara em situaeao de empate descrita nos §§ 1° e 2° deste artigo, esta podera apresentar
proposta de preeo inferior aquela de empreendedor individual, microempresa ou empresa de
pequeno porte de outra unidade da federacao, situacao em que sera adjudicada o objeto em seu
favor

.

III.

Nao ocorrendo a contratacao de microempreendedor individual, microempresa ou

empresa de pequeno porte, na forma do inciso I deste paragrafo, sera'o convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipotese dos §§ I° e 2° deste artigo, na ordem classificatoria, para
o exercicio do mesmo direito;
IV.

No caso de equivalencia dos valores apresentados pelos os microempreendedores

individuals, microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos §§ 1° e 2° deste artigo, sera realizado sorteio entre eles para que se identifique
aquele que primeiro podera apresentar melhor oferta.

§ 49 Na hipotese da nab contratacao nos termos previstos nos incisos I, II e III, o contrato sera

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
§ 52 0 disposto neste artigo somente se aplicard quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte.
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§ 69- No caso de pregao, o microempreendedor individual, a microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada sera convocada para apresentar nova proposta no prazo
maximo de 5 (cinco) minutos apps o encerramento dos lances, sob pena de preclusao, observando o
disposto no inciso III deste artigo.
§

Nas demais modalidades de licitacao, o prazo para os licitantes apresentarem nova

proposta devera ser estabelecido pela Administracao Publica Municipal e devera estar previsto no
instrumento convocatorio.
§

Em licitacoes para aquisicao de produtos de origem local e service's de manutencao, a

Administracao Publica Municipal devera utilizar, preferencialmente, a modalidade pregao
presencial.

Art. 50 A Administracao Publica Municipal podera realizar processo licitatorio destinado

exclusivamente a participacao de microempreendedores individual, microempresas e empresas de
pequeno porte nas contrataceies cujo valor seja de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 51 A Administracao Pilblica Municipal podera, em relacao aos processos licitatorios

destinados a aquisica'o de obras e servicos, exigir dos licitantes a subcontratacao de
microempreendedores individuais, microempresas ou de empresas de pequeno porte.

Art. 52 A exigencia de subcontratacao nao sera aplicavel quando o licitante for:

I.

Microempresa ou empresa de pequeno porte;

II. Consorcio composto em sua totalidade ou parcialmente por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no Art. 33 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Art. 53 A Administracao Publica Municipal devera estabelecer, em certames para a aquisicao

de bens e servicos de natureza divisivel, cota de ate 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a
contratacao de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

Paritgrafo unico. 0

disposto neste artigo nao impede a contratacao dos

microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte na totalidade do
objeto, sendo-lhes reservada exclusividade de participacao na disputa de que trata o caput.

Art. 54 Os beneficios referidos no caput dos artigos 50, 51 e 53 poderao, justificadamente,

estabelecer a prioridade de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas local ou regionalmente, ate o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido.

Art. 55 Nao se aplica o disposto nos artigos 50 a 53 quando:

I.

Mao houver urn minim° de 3 (tres) fornecedores competitivos enquadrados como

microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou
no regionalmente e capazes de cumprir as exigencias estabelecidas no instrumento convocatorio;
IL 0 tratamento diferenciado e simplificado para os microempreendedores individuals, as
microempresas e empresas de pequeno pone nao for vantajoso para a Administracao Publica
Municipal ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
III. A licitaca'o for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666

de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma
Lei, nas quaffs a compra devera ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de
pequeno porte, aplicando-se o disposto no art. 50.

§ 1 9- Para fins do disposto no inciso III, considera-se nao vantajoso para a Administracao
Publica Municipal quando o tratamento diferenciado e simplificado nao for capaz de alcancar os
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objetivos previstos no art. 45 desta Lei, justificadamente, ou resultar em preco superior ao valor
.

estabelecido como referencia.

§r Nas contratacoes diretas, a Administracao Publica Municipal podera realizar cotacdes
eletronicas de preps exclusivamente em favor de microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte, fundamentada nos incisos I e II do Art. 24 da Lei
Federal N° 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que vantajosa a contratacao.
SUBSEcAO IV
DA CAPACITAcA0 E DO CONTROLE

Art. 56 E obrigatoria a capacitacao dos agentes pnblicos municipais que desenvolvem

atividades ligadas aos microempreendimentos individuais, microempresa e empresas de pequeno
porte e membros das ComissOes de Licitacao da Administracao Pablica Municipal para aplicacao
do que dispoe esta Lei.

Art. 57 A Administracao Pablica Municipal devera definir em 90 (noventa) dias, a contar da

data da publicacao desta Lei, meta anual de participacao dos microempreendedores individuais, das
microempresas e empresas de pequeno pone nas compras do municipio, bem como a implantacao
de controle estatistico para o seu acompanhamento.

Paragrafo tinico. A meta sera revista anualmente por ato do Chefe do Poder Municipal.

Art. 58 Para fins do disposto nesta Lei, o enquadramento como microempreendedor

individual, microempresa e empresa de pequeno porte se dard nas condicOes do art. 3° da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo ser exigido das mesmas a
declaracan, sob as penas da Lei, de que cumprem corn os requisitos legais para a quail ficacao come
microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte e nao se enquadram em
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nenhuma das vedacties previstas no 4° do artigo 3° da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.

§ 1 (2 A declaracao exigida no caput deste artigo devera ser entregue no momento do
credenciamento.
§ 22 A identificacao dos microempreendedores individuais, das microempresas e empresas de
pequeno porte na sessao pablica do pregao eletronico so devera ocorrer apos o encerramento dos
lances.

§r A Administracao Piiblica Municipal editara, em ate 90(noventa) dias, contados a partir da
prom ulgacao desta Lei, os atos necessarios ao seu feel cumprimento.
SEcA0 11
DO ESTIMULO AO MERCADO INTERN() E A EXPORTAcA0

Art. 59 A Administracao Piiblica Municipal adotara programa de apoio e incentivo no ambito

do mercado intern°, objetivando dinamizar as vendas de produtos e servicos dos
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno pone atraves:

I. Da realizacao de estudos e pesquisas para identificar oportunidades de negocios;
H. Da difusao de informacoes sobre comercio eletronico e do estimulo a participacao do

microempreendedor individual, da microempresa e empresa de pequeno porte nesta modalidade de
comercio.
III. Do incentivo a participacao de microempreendedores individuais, microempresas e
empresas de pequeno pone em feiras, missiles comerciais e rodadas de negocios e demais eventos
desta natureza;
IV.

Do incentivo a formacao de Consorcios e Sociedade de Propositos Especifico — SPE,

voltados para o mercado interno e externo;
MEM
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Art. 60 A Administracao Publica Municipal desenvolvera programas de incentivo
exportacdo, tendo como objetivo propiciar condicoes necessarias para a internacionalizacdo dos
microempreendedores individuais, das microempresas e empresas de pequeno porte e para o
incremento de venda de seus produtos e servicos para o mercado externo.

Pa ragrafo tinico. Compreendem-se no ambito do programa referido no caput deste artigo:

L

A realizacao de prospeccao, estudos e pesquisas para identificar o potencial de

exportacao de produtos e servicos oriundos de microempreendedores individuais, de microempresas
e empresas de pequeno porte locais;
II.

A selecao de setores corn maior potencial de exportacao e a realizacao de treinamentos e

consultorias nas areas de gestdo empresarial, tecnologia e mercado externo;
III.

0 incentivo a organizacao de microempreendedores individuais, microempresas e

empresas de pequeno porte objetivando a exportacao de seus produtos e servicos;
IV. A criacao de incentivos fiscais para microempreendedores individuais, microempresas e
empresas de pequeno porte exportadoras;
V.

A criacao e divulgacao de linhas de ereditos especiais voltadas para financiar

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte exportadoras;
VI. A divulgacao dos produtos e servicos de microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte em paises estrategicamente selecionados;
VII. 0 incentivo a participacao de microempreendedores individuais, microempresas e
empresas de pequeno porte em feiras, missoes comerciais e rodadas de negocios internacionais;
VIII. A formacao de consorcios voltados para a exportacao;
IX. A estruturacao de logistica necessaria a distribuicao de produtos e servicos.

Pagina 25/41

Rua Joao Rodrigues, 139 - Centro - CEP: 62460-000 - URUOCA - CE
CNN: 07,667.926/0001 - 84 Fone/Fax: (88) 3648 - 1078

www.uruoca.ce.gov.br

ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
GABINETE DO PREFEITO
CAPITULO VI
DA EDUCACAO EMPREENDEDORA, DA CAPACITACAO GERENCIAL E DO
ACESSO A INFORMACAO

Art. 61 Fica a AdministracAo Piiblica Municipal autorizada a implementar programas de

educacAo empreendedora, capacitacao gerencial e acesso a informacao corn objetivo de disseminar
conhecimentos sobre empreendedorismo, gestAo empresarial e acesso a informacao junto aos
microempreendedores individuais, empreendedores de microempresas e de empresas de pequeno
porte.

§1-2 Compreendem-se no ambito dos programas referidos no caput deste artigo:

I.

A implementacao de capacitacao corn foco em empreendedorismo;

H.

A divulgacAo de ferramentas para elaboracAo de pianos de negOcios;

HI.

A disponibilizacao de servicos de orientacAo empresarial;

IV. A implementacao de capacitacao em gestAo empresarial;
V.

A disponibilizacao de consultoria empresarial;

VI. A concessao de credit° orientado.

§ 22 Para a consecucAo dos objetivos previstos no calm deste artigo, a Administracao Publica

Municipal podera firmar parcerias coin instituicoes publicas e privadas estaduais, nacionais e
internacionais que desenvolvam programas nas areas supra citadas.

Art. 62 A Administracao Publica Municipal desenvolvera programas de reducao da

mortalidade dos microempreendedores individuals, das microempresas e das empresas de pequeno
porte, objetivando assegurar maior sobrevida a estes empreendimentos.
111111111111111111•1111111r-
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Paragrafo attic°. Compreendem-se no ambito dos programas referidos no caput deste artigo:

I.

A realizacao de estudos e pesquisas para identificar os fatores condicionantes da

mortalidade e sobrevivencia dos microempreendedores individuais, das microempresas e empresas
de pequeno porte;
H. A disseminacao de ferramentas de planejamento e gestao empresarial;
HI. A implementacao de programa de capacitacao gerencial e de inovacao tecnologica;

Art. 63 A Administracao Piiblica Municipal desenvolvera programas de incentivo a

formalizacao de empreendimentos.

§ 1-2 Compreendem-se no ambito dos programas referidos no caput deste artigo:

L

0 estabelecimento de instrumentos de identificacao e triagem das atividades informais;

H. A elaboracao e distribuicao de publicacoes que explicitem procedimentos para abertura e
formalizacao de empreendimentos;
III. A real izacao de campanhas publicitarias incentivando a formalizacao de
empreendimentos;
IV. A execucao de projetos de capacitacao gerencial, inovacao tecnologica e de credito
orientado destinados a empreendimentos recem formalizados.

§ 22 A Administracao Pubilea Municipal assegurara aos microempreendedores individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pela formalizacao, que nao havers
penalidades de quaisquer naturezas, inclusive de ordem tributaria, relativas ao periodo que os
empreendimentos desenvolveram suas atividades informalmente.
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Art. 64 A Administracao Ptlblica Municipal implementara programas de inclusao digital, com
o objetivo de promover o acesso do microempreendedor individual, do empreendedor de
microempresa e empresa de pequeno porte as novas tecnologias da informacao e comunicacao, em
especial a Internet.

§1 9- Cabers a Administracao PithIlea Municipal regulamentar e estabelecer prioridades no que
diz respeito:

I.

Ao fornecimento do sinal de Internet;

IL Vedacoes a comercializacao e cessao do sinal a terceiros;
III. Condicoes de fornecimento, assim como criterios e procedimentos para liberacao e

interrupcao do sinal.

§ 2-2 Compreendem-se no ambito do programa referidos no cuput deste artigo:

I.

A abertura e manutencao de espacos publicos dotados de computadores para acesso

gratuito e livre a Internet;
II.
III.

0 fornecimento de servicos integrados de qualificacao e orientacao;
A producao de conteiado digital e nAo-digital para capacitacao e informacao dos

microempreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte atendidas;
IV.

A divulgacao e a facilitacao do uso de servicos publicos oferecidos por meio da

Internet;
V.

A promocao de noes, presenciais ou nab, que contribuam para o uso de computadores e

de novas tecnologias;
VI.

0 fomento a projetos comunitarios baseados no uso de tecnologia da informacao;

VII. A producao de pesquisas e informacOes sobre inclusao digital.
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Art. 65

Todos os servicos de consultoria e instrutoria contratados pelos

microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte corn sede no Municipio ou que
prestem servicos no Municipio tendo como objetivo direto o desenvolvimento da empresa, de seus
produtos e de seus recursos humanos, telt° a sua aliquota do Imposto Sobre Servico de Qualquer
Natureza - ISSQN reduzida para 2% (dois por cento), devendo o desconto relativo a reducao ser
integralmente concedido a contratante, mediante descricAo na nota fiscal.
CAPiTULO VII
DA FISCALIZACAO ORIENTADORA

Art. 66 A fiscalizacao municipal, no que se refere aos aspectos tributarios, use e ocupacao do

solo, sanitario, ambiental e de seguranca relativos aos microempreendedores individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, deveth ter natureza prioritariamente orientadora,
quando a atividade ou situacao, por sua natureza, comportar grau de risco compativel com esse
procedimento.

§ 12 Seth observado o criterio de dupla visita para lavratura de auto de infracao, salvo na
ocorrencia de reincidencia, fraude, resistencia ou embaraco a fiscalizacao;

§ 21)- Nas visitas poderao ser lavrados, se necessario, termo de ajustamento de conduta.

CAPiTULO VIII
DA SIMPLIFICACAO DAS RELACOES DO TRABALHO

Art. 67 A Administracao Publica Municipal estimulath aos microempreendedores individuals,

microempresas e empresa de pequeno pone a formarem consOrcios para acesso a servicos
especializados em seguranca e medicina do trabalho.
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Art. 68 A AdministracAo Piiblica Municipal desenvolvera programas objetivando informar

aos microempreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno e seus
trabalhadores sobre as simplificaci5es das relacoes de trabalho concedidas pela Lei Complementar
Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como sobre suas obrigaceies, em especial as que

envolvem a seguranca e a saiide do trabalhador, podendo se valer de parcerias corn instituicoes.
Art. 69 A AdministracAo PUblica Municipal, independentemente do disposto no artigo

anterior, devera orientar ao microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno
porte quanto as exigencias previstas no art. 52 da lei complementar Federal n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.
CAPITULO IX
DO ASSOCIATIVISMO
Art. 70 A AdministracAo Pablica Municipal estimulard a organizacao de empreendedores

fomentando o associativismo, o cooperativismo, a formacao de consorcios e a constituicAo de
Sociedade de Proposito Especifico -- SPE, formada por microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES NACIONAL.
§ 1 2 0 associativismo, cooperativismo e consorcios referidos no caput deste artigo destinarse-Ao ao aumento da competitividade dos microempreendedores individuais, das microempresas e
empresas de pequeno porte e sua insercAo em novos mercados internos e externos, por meio de
ganhos de escala, reducao de custos, gestAo estrategica, maior capacitacao, acesso ao credit() e
novas tecnologias.
§ 22 0 Poder Publico Municipal reconhecera e valorizara as entidades representativas dos
microempreendedores individuais, de microempresas e empresas de pequeno porte legalmente
constituidas.
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Art. 71 A Administracao PithIlea Municipal adotara mecanismos de incentivo as cooperativas
e associacoes, para viabilizar a criacao, a manutencao e o desenvolvimento do sistema associativo e
cooperativo.

§

I.

Compreendem-se no Ambito do programa referidos no caput deste artigo:

A criacao de instrumentos especificos de estimulo a atividade associativa e

cooperativa destinadas a exportacao;
II.

A cessAo de espacos publicos para grupos em processo de formacAo;

III.

A utilizacAo do poder de compra do Municipio como fator indutor;

IV.

0 apoio aos empreendedores locais para organizarem-se em cooperativas de credito

legalmente constituidas.

§22 Para a consecucao dos objetivos previstos no capui deste artigo, a Administracio Publics
Municipal podera firmar parcerias com instituicoes publican e privadas estaduais, nacionais c
internacionais que desenvolvam programas nas areas supracitadas.

Art. 72 Para os fins do disposto neste capitulo, a AdministracdoIlea Municipal podera

alocar recursos em seu orcamento.
CAPITULO X
DO ESTIMULO AO CREDITO E CAPITALIZACAO

Art. 73 A Administracao Pithilea Municipal para estimulo ao credito e a capitalizacao dos

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte fomentara e apoiard
a criacao e o funcionamento de linhas de credito operacionalizadas atraves de cooperativas de
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credit°, sociedades de credit° ao empreendedor, Organizacties da Sociedade Civil de Interesse
Public° — OSCIP e outras instituicoes de credit° pOblicas ou privadas, dedicadas ao microcredito
produtivo e orientado corn atuacAo no Ambito do municipio ou da regiao.
Art. 74 A Administracao Piiblica Municipal fomentara e apoiara a criacao e o funcionamento

de estruturas legais focadas na garantia de credit°, por meio de fundo de aval, sociedades de
garantias de credit° ou outros mecanismos.
Art. 75 A AdministracAo Publica Municipal podera, na forma a ser regulamentada, criar ou

participar de fundos destinados a constituicao de garantias de creditos que poderao ser utilizadas em
emprestimos obtidos junto aos estabelecimentos de credit° em geral produtivo e orientado,
solicitados por microempreendedores individuais, empreendedores de microempresas e de empresas
de pequeno porte estabelecidas no municipio, para capital de giro, investimentos em itens
imobilizados ou projetos que envolvam a adocao de inovacoes tecnolOgicas.
CAPITULO XI
DO ESTIMULO

A INovAcAo

sEcAo I
DAS DISPOSIOES GERAIS
Art. 76 Para os efeitos desta Lei considera-se:

I.

Inovacao: introducao de novidade ou aperfeicoamento no ambiente produtivo ou social

que resulte em novos processos, produtos ou servicos, bem como em ganho de qualidade ou
produtividade em processos, produtos ou servicos já existentes;
H. Agencia de fomento: orgAo ou instituicao de natureza publica ou privada que tenha entre
os seus objetivos o financiamento de awes que visem a estimular e promover o desenvolvimento da
ciencia, da tecnologia e da inovacao;
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III. Agencia de inovacao: Orgao ou entidade de natureza publica ou privada que tenha entre
os seus objetivos articulacAo e apoio ao desenvolvimento e introducao da inovacao no ambiente
produtivo empresarial, nas awes dos orgAos pablicos, nas politicas sociais e nas estrategias de
desenvolvimento economico do Estado;
IV. Instituica'o Cientifica e Tecnologica - 1CT: orgAo ou entidade da adrninistracAo publics ou

da iniciativa privada que tenha por missao institucional, dentre outras, executar atividades de
pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnologico; ICT publica: ICT pertencente
administracao publica (municipal, estadual ou federal); ICT Estadual: ICT da administracAo publica
do Estado; ICT no Ceara - ICT-CE: ICT sediada no Estado do Ceara;
V. Nucleo de InovacAo Tecnologica do Ceara - NIT-CE: Nude° de Inovacao TecnolOgica NIT: unidade de uma ou mais ICT - Ceara constituida corn a finalidade de gerir suas atividades de
inovacao;
VI. instituicao de apoio: instituicoes criadas sob o amparo da Lei n° 8.958. de 20 de
dezembro de 1994, coin a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensab e de

desenvolvimento institucional, cientifico e tecnologico;
VII. Incubadora de empresas: ambiente destinado a abrigar microempresas e empresas de
pequeno porte, cooperativas e associacoes nascentes ern carater temporario, dotado de espaco fisico
delimitado e infra-estrutura, e que oferece apoio para consolidacdo dessas empresas.
VIII. Parques tecnologicos: ambientes pablicos ou privados que abriguem empresas de base
tecnologica, intensivas em conhecimento tecnologico.
SEcA0 II
DO APOIO A INOVAQA0
Art. 77 A Administracao Pablica Municipal e suas respectivas agendas de fornento, as ICT,

os nucleos de inovacao tecnologica, as agencias de inovacao, as universidades e as instituicks de
apoio manterao projetos e Wes especificos de desenvolvimento e inovacao tecnologica para os
microempreendimentos individuals, microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive
quando estas revestirem a forma de incubadoras e / ou parques tecnologicos, observando-se o
seguinte:
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A disseminacao da cultura de inovacAo;
II.

0 incentivo a pratica da difusAo de tecnologia para microempreendimentos individuais,

microempresa e empresa de pequeno porte;
III. 0 desenvolvimento e a disseminacao de metodologias para ampliacao do acesso

inovaclo e a tecnologia;
IV. 0 apoio a inovacao de processos, produtos e servicos;
§
I.

Compreendem-se no Ambito do programa referido no caput deste artigo:
Fomentar a implementacAo do Capitulo X da Lei Complementar Federal n° 123, de 14

de dezembro de 2006, que trata de inovacAo tecnologica para microempreendimentos individuais,

microempresas e empresas de pequeno porte;
IL

Desenvolver goes que incorporem a inovacao na gestAo da microempresa e empresa de

pequeno porte;
III. Ampliar a rede municipal de agentes de inovacAo;
IV. Desenvolver metodologias de cooperacAo empresarial com foco em inovacAo;

§r As condiciies de acesso aos projetos e goes citadas no

caput deste artigo especificas para

microempreendimentos individuais, microempresas e empresas de pequeno porte serAo
diferenciadas, favorecidas e simplificadas.
§ 32 0 montante disponivel nos projetos e noes citados no § 2° deste artigo bem como suas
condicaes de acesso sera() expressas nos respectivos orcamentos e amplamente divulgadas.
§

As instituicoes deverAo publicar, juntamente coin as respectivas prestacOes de contas,

relatorio circunstanciado das estrategias para maximizacao da participacAo de
microempreendimentos individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, assim como dos
recursos alocados as Noes referidas no caput deste artigo e aqueles efetivamente utilizados,
consignando, obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcancado no periodo.

1111111111111111V
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§ 52 As pessoas juridicas referidas no caput deste artigo aplicarao no minimo, 20% (vinte por
cento) dos recursos destinados a inovaca'o para o desenvolvimento de tal atividade nos
microempreendimentos individuais, microempresas ou nas empresas de pequeno pone.
§

e

Os orgaos e entidades integrantes da Administracao Publica Municipal, atuantes em

pesquisa, desenvolvimento ou capacitacao tecnologica aplicarao o percentual minimo fixado no § 5'
deste artigo, em projetos e noes de apoio aos microempreendimentos individuais, as
microempresas ou as empresas de pequeno pone, transmitindo a Secretaria Municipal de Ciencia e
Tecnologia ou outra secretaria municipal a ser definida/gabinete do prefeito no primeiro trimestre
de cada ano, informacao relativa aos valores alocados e a respectiva relacao percentual em relacao
ao total dos recursos destinados para esse fim.
§ 72 A Administracao P(iblica Municipal sera responsavel pela implementacao de projetos e

noes de desenvolvimento empresarial referido no mina deste artigo, por si ou em parceria coin
entidades de pesquisa e apoio aos microempreendimentos individuais, microempresas e a empresas
de pequeno pone, federacoes representativas deste segmento, agencias de fomento, Universidades,
instituicoes cientificas e tecnologicas, nucleos de inovacao tecnologica e instituiciies de apoio.
Art. 78 No primeiro trimestre do ano subsequente, a Secretaria Municipal de Administracao e

Financas ou congenere devera enviar ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia relatorio
circunstanciado dos projetos realizados, compreendendo a analise do desempenho alcancado,
conforme dispoe o artigo 76 desta Lei.
Art. 79 A Secretaria Municipal de Administracao e Financas ou congenere devera elaborar e

divulgar related° anual indicando o valor dos recursos recebidos, inclusive por transferencia de
terceiros, que foram aplicados diretamente ou por organizacoes vinculadas, por Fundos Setoriais e
outros, no segmento de microempreendimentos individuais, microempresas e empresas de pequeno
pone, retratando e avaliando os resultados obtidos e indicando as previsdes de noes e metas para
ampliacao de sua participacao no exercicio seguinte.

,
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Art. 80 A Administracao Publica Municipal mantera projetos e awes de desenvolvimento

tecnologico e inovacao, inclusive instituindo incubadoras de empresas de base tecnologica, corn a
finalidade de desenvolver microempreendimentos individuais, microempresas e empresas de
pequeno porte de virios setores de atividades.
§ 1 2 Entende-se por empresa incubada aquela estabelecida fisicamente em incubadora de
empresas corn constituicao juridica e fiscal propria.
§ 22 A Administracao Publica Municipal sera responsive] pela implementacao de projetos e
noes de desenvolvimento empresarial referido no caput deste artigo, por si ou em parceria corn
entidades de pesquisa e apoio aos microempreendimentos individuais, microempresas e as empresas
de pequeno porte, ()Taos governamentais, agendas de fomento, instituicOes cientificas e
tecnologicas, nucleos de inovacao tecnologica e instituicoes de apoio.
§ 32 As noes vinculadas a operacao de incubadoras serao mantidas corn recursos municipais
e sera° executadas em local especificamente destinado para tal tim, ficando a cargo da
Municipalidade as despesas corn aluguel, manutencao do predio, fornecimento de agua e demais
despesas de infraestrutura.
§ 42 0 prazo maxim° de permanencia nos projetos e awes citados no caput deste artigo sao
de dois anos para que os microempreendimentos individuais, microempresas e empresas de
pequeno porte atinjam suficiente capacitacao tecnica, independencia econornica e comercial,
podendo ser prorrogado por prazo nao superior a dois anos mediante avaliacao tecnica. Findo este
prazo, as empresas participantes se transferirao para area de seu dominio ou que vier a ser destinada
pela Administracao Pthlica Municipal.
Art. 81 Fica Administracao PUblica Municipal autorizada a conceder beneficios fiscais para

microempresas e empresas de pequeno porte que desenvolvam atividades de inovacao tecnologica,
individualmente ou de forma compartilhada.
§ 1 2 Para efeito do disposto neste artigo, compreende-se por inovacao tecnologica a
introducao de novidade ou aperfeicoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos
1111111.111111.-
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processos, produtos ou servicos, bem como em ganho de qualidade ou produtividade em processos,
produtos ou servicos ji existentes;
§ 22 A regulamentacAo das condicoes de concessAo dos beneflcios fiscais que se refere o
caput deste artigo, serAo definidas em Ato da AdministracAo Publica Municipal a ser encaminhada

ate 90 (noventa) dias apes a aprovacao desta Lei.

CAPiTULO XII
DO ACESSO

A JUSTICA

Art. 82 A Administracao Publica Municipal empreendera permanentes esforcos visando

viabilizar o acesso dos microempreendedores individuals, microempresas e empresas de pequeno
porte aos juizados especiais, observando os impedimentos legais e a incapacidade institucional.
Art. 83 A AdministracAo Publica Municipal empreendera permanentes esforcos visando

viabilizar o acesso dos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno
porte ao sistema de conciliacAo previa, mediacao e arbitragem.

§ 12 Fica a Administracao Pithlica Municipal autorizada a firmar convenios com entidades de
representacAo empresarial de notOria atuacao local, corn o Poder Judiciario Estadual e Federal e
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB objetivando o acesso a justica e o estimulo a utilizacAo dos
institutos de conciliacao previa, mediacao e arbitragem, quando existentes, para solucAo de conflitos
de interesse dos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte
localizadas em seu territorio.

§

0 estimulo a que se refere o cuput deste artigo compreendera campanhas de divulgacAo,

servicos de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado e favorecido no tocante aos
custos administrativos e honorarios cobrados, sob a responsabilidade da Sala do Empreendedor.
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CAPITULO XIII
DO APOIO E DA REPRESENTACAO

Art. 84 Para o cumprimento do disposto nesta Lei, bem como para desenvolver e acompanhar

politicas publicas de apoio voltadas para os microempreendedores individuais, microempresas e
empresas de pequeno porte, a Administracao Pablica Municipal devera incentivar e apoiar a criacao
de foruns municipais e regionais com participacAo dos organs publicos competentes e das entidades
vinculadas ao setor.
CAPITULO XIV
DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

Art. 85 Aplica-se ao produtor rural pessoa fisica e ao agricultor familiar conceituado na Lei

11.326, de 24 de julho de 2006, com situacao regular na Previdencia Social e no Municipio que
tenham auferido receita bruta anual ate o limite de que trata o inciso II do cupid do art. 3°, o

disposto nos arts 6° e 7°, nos CapItulos V a X, na Seca° IV do Capitulo XI e no Capitulo XII, da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, ressalvadas as disposicoes da Lei 11.718, de 20 de

1 unho de 2008.

Art. 86 A Administracao PubIlea Municipal fica autorizada a firmar parcerias e formalizar

convenios corn orgAos publicos coin foco no agronegocio, entidades de pesquisa e assistencia
tecnica rural e instituicoes afins, corn o objetivo de melhorar a produtividade e a qualidade
produtiva dos pequenos empreendimentos rurais, mediante aplicacao de conhecimento tecnico na
atividade dos pequenos produtores.

§ 1 2 Das parcerias referidas neste artigo, poderao fazer parte sindicatos rurais, cooperativas e
entidades da iniciativa privada que tenham condicoes de contribuir para a implementacao de
-7'..FfPFARRIEWJEWIER
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projetos, mediante geracao e disseminacao de conhecimento, fornecimento de insumos,
equipamentos e abastecimento e outras atividades rurais de interesse comum.
§ 22 Poderao receber os beneficios das goes referidos no wpm deste artigo, pequenos

produtores rurais que em conjunto ou isoladamente, tiverem seus respectivos pianos de melhoria
aprovados pelo ergo ou secretaria competente da Administracao Publica Municipal.
§ 32 EstAo compreendidos no ambito deste artigo, atividades para conversao do sistema de
producao convencional para sistema de producao organic°, entendido como tal, aqueles que adotam
tecnologias que otimizam o uso dos recursos naturals, corn o objetivo de promover a auto
sustentacao, a minimizacao da dependencia de energias renovaveis, a eliminacao do emprego de
agrotoxicos e de outros insumos artificiais t6xicos e de radiacao ionizantes em qualquer fase do
processo, a eliminacao do uso de queimadas no processo produtivo, o reflorestamento das areas
innidas e o armazenamento de generos alimenticios.

CAPITULO XV
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

Art. 87 Cabers a Administracao PtIblica Municipal designar Servidor para desenvolver

atividades de Agente de Desenvolvimento, conforme preve Art. 85-A da Lei Complementar Federal
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, observando as especificidades locals.

§ 1-2 A funcao de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercicio de articulacao das
noes publicas para a promocao do desenvolvimento local e territorial, mediante acaes locais ou
comunitarias, individuals ou coletivas, que busquem cumprimento das disposicaes e diretrizes
contidas na Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sob supervisAo do orgao
gestor local responsavel pelas politicas de desenvolvimento.
§22 0 Agente de Desenvolvimento devera preencher os seguintes requisitos:

=1111111111it
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I.

Residir na area da comunidade em que atuar;

II. Ter concluido, com aproveitamento, curso de qualificacao basica para a formacAo de
agente de desenvolvimento;
III. Possuir formacAo ou experiencia compativel corn a funcao a ser exercida;

§ Cabera a AdministracAo Publica Municipal buscar junto a Secretaria da Micro e Pequena
Empresa da Presidencia da Republica ou congenere, as entidades municipalistas e de apoio e
representacdo empresarial, o suporte para noes de capacitacao, estudos e pesquisas, publicacoes,
promocao de intercambio de informacoes e experiencias.

CAPiTULO XVI
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 88 A Administracao Publica Municipal regulamentara a presente Lei no prazo de 90

(noventa) dias, a contar da data da sua promulgagaso, sob pena de incorrer nas infracoes
administrativas previstas na legislacao em vigor, indicando inclusive secretarias municipais
responsaveis pela operacionalizacao e acompanhamento dos diversos programas criados por esta
Lei.
Art. 89 Fica instituido o Comite Municipal da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte —

COMIMPE, que tem como competencia coordenar, propor e supervisionar awes que assegurem o
tratamento juridico diferenciado, simplificado e favorecido as microempresas e empresas de
pequeno porte no ambito do municipio.

Parigrafo tinico. 0 Comite Municipal da Microempresa c Empresa de Pequeno Porte —

COMIMPE sera regulamentado atraves de Ato da AdministracAo Publica Municipal, editado ate 90
(noventa) dias apes a promulgacAo desta Lei.

-
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Art. 90 A Administracao Publica Municipal observara o fiel cumprimento pelos cartorios

locais dos beneficios legais concedidos a microempresa e empresa de pequeno porte pela Lei

Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 91 A Administracao Publica Municipal criara e implementara permanentemente politicas
publicas e programa de apoio e fortalecimento de microempreendedores individuais, microempresas

e empresas de pequeno porte.
Paragrafo tinico. A Administracao Publica Municipal por ocasiao da elaboracao dos Pianos

Plurianuais, das Leis de Diretrizes Orcamentarias e das Leis Orcamentarias Anuais, incluira
dotacoes financeiras especificas para implementacao dos programas previstos nesta Lei.
Art. 92 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, ficando revogada a Lei Municipal

n° 364/07, de 06 de dezembro de 2007, revogadas as demais disposicOes em contrario.
Uruoca, Ceara, em 03 de novembro de 2015; Edificio Chico Eudes e 58 anos de Emancipacao
Politica.

FRANCISCO KILSEM PESSOA AQ NO
PREFEITO MUNICIPAL
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