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CAMARA MUNICIPAL DE A TILIO VIV ACQUA 
Estado do Espirito Santo 

Lei Municip:}l:'_".: 9If}ws De 02 de janeiro de 2008. 
Cert1fico que Q: l!/.1. 0 · - -

foi publicada em lUI 01/eYJR 
no atrio desta municipalidade 
consoante como' igo 103 da LOM INSTITUI A LEI GERAL DA MICROEMPRESA E 

do niunicl!pio d io Vivacqua-ES EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. -

A Presidenta da Camara Municipal de Atilio Vivacqua - ES, no uso de suas 

atribui<,:i'les legais e regimentals, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ela Promulgou a 

seguinte Lei: 

Capitulo I 

Das disposi~oes preliminares 

Art. 1 o • Esta lei regulamenta o tratamento juridico diferenciado, simplificado e favorecido assegurado 
as microempresas e empresas de pequeno porte, em consonancia com as disposic;oes contidas na Lei 
Complementar Federal n° 123 de 14 (quatorze) de dezembro de 2006 (dois mil e seis); no ambito do 
municipio. 

Art. 2° ~ Esta Lei estabelece normas relativas: 

I~ aos beneficios fiscais dispensados as micro e pequenas empresas; 
II- a preferencia nas aquisic;oes de bens e servi<,:os pelo Poder Publico Municipal; 
rn- a inovas:ao tecnol6gica e a educas:ao empreendedora; 
W- ao associativismo e as regras de inclusao; t- ao incentivo a geras:ao de empregos; 
VI- ao incentivo a formalizas:ao de empreendimento~; 
VII- a unicidade do processo de registro e de legalizas:ao de empresarios e de pessoas 

juridicas; 
VIII- a simplifica<;ao, racionaliza<,:ao e uniformiza<;ao dos requisitos de seguran<,:a sanitaria, 

metrol6gica, controle ambiental e preven<;ao contra incendio, para fins de registro, 
legaliza<;ao e funcionamento de empresarios e pessoas juridicas. incl~,~Sive, com a 
defini<;ao das atividades de risco considerado alto; 

IX- abertura e baixa de inscri<;ao. 

"Pefi.z a :Na1:iio cujc •1Jeus eo Senlior!' 

Pra.;a Jose Valentim Lopes, 06- 2" Andar- Centro- Atflio Vivlicqua-ES- CEP- 29.4 0-0 
Tel/Fax.: (28)3538-1505 - Site- cm~n'.es.gov.br 

NPJ- 01.637.153/0001-07 



~ ' ' 
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA 

Estado do Espirito Santo 

Art. 3" 0 tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte de que 
!rata o art. I o desta Lei sera gerido pelo Comite Gestor Municipal com as seguintes competencias a 
seguir especificadas: 

a) Coordenar as parcerias necessarias para atender as demandas especificas 
decorrentes des capitulos desta Lei; 

b) Coordenar e gerir a implanta~iio desta lei; 
c) Gerenciar os subcomites tecnicos que atenderiio as demand as especificas 

decorrentes dos capitulos desta Lei; 

Capitulo II 

Da lnscri~iio e Baixa 

Art. 4" A Administra~iio Municipal determinara a todos os 6rgiios e entidades envolvidas na abertura e 
fechamento de empresas que os procedimentos sejam simpliticados de modo a evitar exigencias ou 
trfunites redundantes. tendo por fundamento a unicidade do processo de registro e legaliza~iio de 
empresas. 

Paragrafo Unico - A Administra~iio Municipal adotara documento unico de arrecada~iio que ira 
abran~er as taxas e as Secretarias envolvidas para abertura de microempresa ou empresa de pequeno 
porte,! contemplando a jun~iio das taxas relacionadas a Posturas, Vigiliincia Sanitaria, Meio Ambiente e 
Saildtl. 

Art. S" Devera a Administra~iio Municipal, em ocorrendo a implanta~iio de cadastros sincronizados ou 
banco de dados nas demais esferas administrativas. tirmar convenios no prazo maximo de 60 
(sessanta) dias. a contar da disponihilizayao do sistema. salvo disposi9iio em contrario. 

Art. ·~" A Administra~iio Municipal permitin\ o funcionamento residencial de estabelecimentos 
cometciais ou de presta<;iio de servi9os cujas atividades estejam de acordo com o C6digo de Posturas. 
Vigil!ncia Sanitaria, Meio Ambiente e Saude e ainda que niio acarretem inviabilidade no triinsito, 
confohne PDM e legisla~iio especifica. 

~·Art. 1" A baixa, niio impede que, posteriorrnente, sejam lan~ados ou cobrados impostos, contribui96es 
e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da pratica, comprovada e 
apurada em processo administrative ou judicial, de outras irregularidades praticadas pelos empresarios, 
pelas' microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus s6cios ou administradores, 
reputando-se como solidariamente responsaveis, em qualquer das hip6teses referidas neste artigo, os 
titulares e os s6cios e os administradores do periodo de ocorrencia dos respectivos fatos geradores ou 
em periodos posteriores. 

Paragrafo Unico - Os titulares ou s6cios tambem sao solidariamcnte responsaveis pelos tributes ou 
contrihui96es que nii.o tenham sido pagos ou recolhidos. inclusive multa de mora ou de o lcio. 
contocme o caso. e j uros de mora. 

''rre[i."f u :?•'ilr.i!' r"l·:fo Deus i o .. Senfiorl 'I 
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Capitulo III 

Do Alvani 

Art. 8" A Administravao Municipal institui o Alvara de Funcionamento Provis6rio, que permitira o 
inicio de operayao do estabelecimento imediatamente ap6s o ato de registro, exceto nos casos em que o 
grau de risco da atividade seja considerado alto. 

§ I" Ficam dispensadas da consulta previa as atividades econ6micas enquadradas como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, cujas atividades niio apresentem riscos, nem sejam prejudiciais ao 
sossego publico e que nao tragam risco ao me in ambiente, e ainda, que nao contenham entre outros: 

I -Material intlamavel; 

II - Aglomerayao de pessoas; 

III- Possam produzir nivel sonoro superior ao estabelecido em lei; 

IV -Material explosivo. 

§ 2" 0 Alvara provis6rio sera cassado se ap6s a notificayao da fiscalizavao orientadora nao forem 
cumpridas as exigencias estabelecidas pela Administrayao Municipal, nos prazos por ela definidos. 

Art. 9° :Os 6rgaos e entidades competentes no ambito do municipio definirao, dentro de sua 
competencia, em 90 (noventa) dias, contados da publicayao desta Lei. as atividades cujo grau de risco 
seja conslderado alto e que exigirao vistoria previa. 

Paragrafo Unico- 0 niio cumprimentn no prazn acima to rna o alvani valido ate a data da detiniyao. 

Art. I 0 As microempresas e em pres as de pequeno porte enquadradas nesta Lei, quando da renovayilo 
do Alvara de Funcionamento, desde que permane9am na mesma atividade empresarial (Classificayao 
Nacional de Atividade Econ6micas - CNAE), no mesmo local e sem alterayao societaria, terao sua 
r~nova91io pelo Poder Publico Municipal de forma automatica, bern como a dispensa do pagamento 
das taxas correspondentes, sendo que os Alvaras serao cobrados apenas no ato de constituiyao das 
microempresas ou empresas de pequeno porte, ou ainda quando houver alterayao no objeto social das 
mesmas. 

§ 1 o Sob qualquer hip6tese do panigrafo anterior ou qualquer outro dispositivo desta Lei, nao poderii 
haver impedimenta a ayao fiscalizadora do Poder Publico Municipal junto as microempresas e 
empresas de pequeno porte, podendo este, ainda, sempre que concluir e fundamentar, revogar a 
qualquer tempo Alvara de Funcionamento concedido independentemente do periodo ou d enovayao 
ocorrida. 
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§ 2" Os requisitos de seguran~a sanitaria, metrologia, controle ambiental e preven~ao contra incendios, 
para os fins de registro e legaliza~ao 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. 

§ 3° Os 6rgaos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas que sejam responsaveis 
pela emissao de licen~as e autoriza~oes de funcionamento somente realizarao vistorias ap6s o inicio de 
opera<;:ao do estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza. comportar· grau de risco 
compativel com esse procedimento. 

Capitulo IV 

Do Orgiio Facilitador 

Art. 11 Com o objetivo de orientar os empreendedores e simplificar os procedimentos de registro e 
funcionamento de empresas no municipio fica o Poder Executivo autorizado a criar urn 6rgao 
faci!ltador, com todas as institui~oes envolvidas funcionando preferencialmente no mesmo espa~o 
ffsic¢>, com as seguintes competencias: 

I - ~isponibilizar aos interessados as informa~oes necessarias a emtssao da inscri~ao municipal e 
alv!llla de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletr6nicos de comunica~ao; 

II - emitir Alvara Provis6rio; 

III - deferir ou nao os pedidos de inscri~ao municipal: 

IV- emitir certidoes de regularidade fiscal c tributaria: 

V - lilrientar sabre os procedimentos necessarios para a regulariza~ao de registro e funcionamento bern 
como situa~ao fiscal e tributaria das empresas. 

§ 1 o Na hip6tese de indeferimento o interessado sera informado sabre os fundamentos e sera oferecida 
oriertta<;:ao para adequa~iio a exigencia legal. 

§ 2" Para a consecu<;ao dos seus objetivos na implanta~ao do 6rgiio facilitador, a Administra<;ao 
Municipal podera firmar parceria com outras institui<;oes, para oferecer orienta~ao sabre a abertura, o 
funcionamento e o encerramento de empresas, incluindo apoio para elabora<;ao de plano de neg6cios, 
pesquisa de mercado, orienta<;ao sabre cn!dito, associativismo e prograrnas de apoio oferecidos no 
Municipio. 
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Art. 12 0 Orgao tacilitador sen\ gerido por urn comite Gestor e tera como missao o fomento do 
desenvolvimento do municipio atraves do fortalecimento das microempresas e empresas de pequeno 
porte, sediadas no municipio, por meio de urn programa integrado e efetivo do poder publico para 
diminui~ao dos tramites burocraticos no atendimento ao municipe empreendedor e aos micro e 
pequenos empresarios. 

Art. 13 0 6rgao facilitador disponibilizan\ para as microempresas e empresas de pequeno porte os 
seguintes serviyos: 

I- orientayao para a abertura de em pre sa: 

II- orienta9iies para a regulariza9iio de empresas: 

Ill- intorma9iies de compras governamentais 

IV- intorma~iies de linhas de credito de institui9iies tinanceiras; 

V- orienta9iies para o encerramento de atividades; 

VI- iilforma~iies de qualifica9iio profissional 

VII- ¢oncessao de licenyils no ambito de sua competencia 

VIII- paralisayao tempon\ria de atividades ou suspensiio 

Capitulo V 

Das Compras Governamentais 

Art. 14. Os Orgiios da Administra9ilo Publica Direita e Indireta criariio murais especificos para a 

publiaa9iio de Editais e Convites de Licita9iio, a tim de facilitar o acesso das microempresas e 

empresas de pequeno porte as compras governamentais. 

Art.lS Nas contratayiies publicas de bens, serviyos e obras do Municipio, devera ser concedido 
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte objetivando: 
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I -a promo<;iio do desenvolvimento econ6mico e social no ambito municipal e regional; 

I! - a amplia~iio da eticiencia das po!iticas publicas voltadas para as microempresas e empresas de 
pequeno porte; 

Ill - 0 incentivo a inova<;iio tecnol6gica; 

IV - o fomento do desenvolvimento local, atraves do apoio aos arranjos produtivos locais. 

Paragrafo Unico - Subordinam-se ao disposto nesta Lei, alem dos 6rgiios da Administrayiio Publica 
Municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundayiies publicas, as empresas publicas, as 
sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 
Municipio. 

Art.l6 Para a amplia~ilo da participa<;ao das microempresas e empresas de pequeno porte nas 
licitac;iies, os 6rgiios ou entidades contratantes deveriio: 

I - instituir ou uti!izar cadastro que possa identiticar as microempresas e pequenas empresas sediadas 
localmente, com suas linhas de fornecimento. de modo a possibilitar o envio de convites de licitac;iies e 
auferir a participa<;ao dos mesmos nos campos municipais. 

II - estabelecer e divulgar urn planejamento anual e plurianual das contratayiies publicas a serem 
realizadas, com a estimativa de quantitativa e de data das contratayiies; 

III - padronizar e divulgar as especificayiies dos bens e serviyos contratados de modo a orientar as 
microempresas e empresas de pequenos porte para que adequem os seus processos produtivos; 

Art.l7 As contrata<;iies diretas por dispensas de licita<;iies com base nos incisos I e II. do artigo 24 da 
Lei n°8666 de 1996, deveriio ser preterencia!mente rea!izadas com microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas no municipio ou regiao. 

Art.l8 Exigir-se-a da microempresa e da cmpresa de pequeno porte. para habilita.;:ao em quaisquer 
licita<;iies do municipio para lomecimento de bens para pronta entrega ou servi<;os imediatos. apenas o 
se!uinte: 

I - ato constituido da empresa, devidamente registrado; 

II- inscri<;iio no CNPJ, com a distin<;iio de ME ou MPP, para fins de qualifica<;iio; 
III - comprovao;:iio de regu!aridade fiscal, compreendendo a regularidade com a seguridade social, com 
a Fundo de Garantia por Tempo de Servi.;:o - FGTS e para com a Fazenda Federal, a Estadual e o 
Municipal, conforrne o objeto licitado; 

IV - eventuais liceno;:as, certificados e atestados que forem necessaries para a comercializa<;iio dos hens 
ou para a segurano;:a da Administraqiio. 
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Art. 19 Nas licita~oes do munlclplo. as microempresas ou empresas de pequeno porte, deverao 
apresentar toda a documenta<;ao exigida para efeito de comprovac;ao de regularidade fiscal. mesmo que 
esta apresente alguma restri<;ao. 

§ 1 • havendo alguma restric;ao na comprovac;ao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2 
(dois) dias uteis. cujo termo inicial corresponden1 ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criteria da Administra<;iio Publica, para a 
regulariza<;iio da documenta.yao, pagamento ou parcelamento do debito, e emissiio de eventuais 
certidoes negativas ou pcisitivas com efeitos de certidoes negativas. 

§ 2• Entende-se o terrno declarado vencedor de que !rata o paragrafo anterior, o momento 
imediatamente posterior it fase de habilitao;:iio, no caso da modalidade de pregao, e nos demais casos, 
no momenta posterior ao julgamento das propostas. 

§ 3" A niio regularizao;:iio da documenta<;iio. no prazo previsto no §I 0
• implicara na preclusao do direito 

a contrata<;iio, sem prejuizo das san<;oes previstas no art.81 da Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado a Administra<;ao convocar os licitantes remanescentes. na ordem de classifica<;ao, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licita<;iio. 

§ 4" 0 disposto no paragrafo anterior devera constar no instrumento convocat6rio da 1icitac;ao. 

Art. 20 As entidades contratantes poderao exigir dos licitantes para fomecimento de bens, servio;:os e 
obras, a sub-contrata~iio de microempresa ou de empresa de pequeno porte, sob pena de 
desclassi fi ca<;iio. 

§ I o A exigencia de que trata o caput deve estar prevista no instrumento convocat6rio, especificando-se 
o percentual minima do objeto a ser sub-contratado ate o limite de 30% (trinta por cento) do total 
licitado. 

§ 2• Sera obrigat6ria nas contrata~oes cujo valor seja superior a R$ I 00.000,00 (cern mil reais ), a 
exigencia de sub-contrata~ao de que trata o caput, respeitadas as condi~oes previstas neste artigo, e nao 
podendo ser inferior a 15%. 

§ 3" It vedada a exigencia de sub-contrata~iio de itens detenninados ou de empresas especiticas 

§ 4" As microempresas e empresas de pequeno porte a serem sub-contratadas deverao estar indicadas e 
qualificadas nas propostas dos licitantes com a descriQiio dos bens a serem fomecidos e seus 
respectivos valores. 

§ s• No momento da habilita9iio devera ser comprovada a regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte sub-contratadas, como condi<;ao do licitante ser declaro vencedor do 
certamente, bern como ao Iongo da vigencia contratual, sob pena de rescisiio, se aplicando o prazo para 
regulariza.yiio previsto no art. IS. 
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§ 6" A empresa contratada compromete-se a substituir a sub-contratada, no prazo Maximo de 30 (trinta 
dias), na hip6tese de extin~iio da sub-contratayiio, mantendo o pcrcentual originalmente contratado ate 
a sua execu<;ao totaL notiticando o 6rgao ou entidade contratante. sob pena de rescisao, sem prejuizo 
das sam;:oes cabiveis. 

§ 7" A empresa contratada responsabiliza-se pela padroniza9i!O, compatibilidade, gerenciamento 
cemtralizado e qualidade da sub-contralayao. 

§ 8" Os empenhos e pagamentos dos 6rgaos ou entidades da Administra9iio serao destinados 
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte sub-contratada. 

§ 9P Demonstrada a inviabilidade de nova sub-contratayao, nos termos do §5", a Administrat;;iio podera 
tral)sferir a parcela sub-contratada a empresa contratada, desde que sua execu9iio ja tenha sido iniciada. 

§ 10 Nao deven\ ser exigida a sub-contrata~j:ao quando esta for inviavel, nao for vantajosa para a 
Adl!llinistrayao Publica Municipal ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 
contratado. 

Art, 21 A exigencia de sub-contrata<;iio nao sera aplicavel quando o licitante for: 

I - microempresa ou empresa de pequeno porte 

II - cons6rcio composto em sua totalidade ou parcialmente por microempresas e t;mpresas de pequeno 
porte, respeitando o disposto no artigo 33 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art.;22 Nas licita96es para a aquisi.,:ao de bens, produtos e servi9os de natureza divisive!, e desde que 
niio haja prejuizo para o conjunto ou complexo, a Administra.,:ao Publica Municipal devera reservar, 
cola de ate 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, para contratayiio de microempresas e empresas de 
peq~no porte. 

§ 1" '0 disposto neste artigo nao impede a contratayao das microempresas ou empresas de pequeno 
porte' na totalidade do objeto, sendo-lhes reservada exclusivamente de participa~iio na disputa de que 
trata IJ caput. 

§ 2" Aplica-se o disposto no caput sempre que houver. local ou regionalmente, o minimo de 3 (tres) 
fomecedores competitivos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte e que 
atendam as exigencias constantes do instrumento convocat6rio. 

§ 3" Admite-se a divisao da cota reservada em multiplas cotas, objetivando-se a ampliayao da 
competitividade, e observando-se o seguinte: 
I - a soma dos percentuais de cada cola em relayiio ao total do objeto niio podera ultrapassar a 

25%( vinte e cinco por cento ). 

'<Feliz a .Wapio cujo ([)eus i o Senlior!" 
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§ 4~ Nao havendo vencedor para a cota reservada, esta podeni ser adjudicada ao vencedor da cota 
principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o prec;:o do 
primeiro colocado. 

Art. 23 Nas licitac;:oes sera assegurada. como criterio de desempate. preferencia de contrata<;ao para 
microempresas e empresas de pequeno p011e. 

§ I" Entende-se por empate aquelas situac;:oes em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e 
emrJresas de pequeno porte sejam iguais ou ate I 0% (dez por cento) superiores ao menor prec;:o. 

§ 2' Na modalidade de pregao, o intervale percentual estabelecido no § JO sera apurado apos a fase de 
lances e antes da negocialj:iiO e correspondera ii diferenc;:a de ate 5% (cinco por cento) superior ao valor 
da menor proposta ou do menor lance, caso os licitantes tenham oferecidos. 

Art. 24 Para efeito do disposto no artigo anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte 
forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podeni apresentar proposta de 
prec;:q inferior itquela considerada vencedora do certamente. situac;:ao em que sera adjudicado. em seu 
favor o objeto: 

II - nao ocorrendo a contratac;:ao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, 
serao convocadas as remanescentes que porventura enquadrem na hip6tese dos § I o e 2° do artigo 9°, 
na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito; 

Ill - no caso de equivalencia dos vereadores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que encoimem nos intervalos estabelecidos nos §§ I o e 2° do art. 22 sera realizado sorteio entre 
elas para que se identifique iiquela que primeiro podera apresentar melhor oferta. 

§ 1 o Na hip6tese da nao contrata<;iio nos termos previstos nos incisos !, ll e Ill, o contrato sera 
adjuditado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

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

§ 3" N<ll caso de pregi'io. ap6s o encerramento dos lances. a microempresa ou empresa de pecjueno porte 
melhor classilicada sera convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) 
minutos por item em situac;:ao de empate. sob pena de preclusi'io, observado o disposto no inicio lll 
desde artigo. 

§ 4" Nas demais modalidades de Iicitac;:ao, o prazo para os licitantes apresentarem nova proposta 
devera ser estabelecido pelo 6rgao ou entidade licitante, e devera estar previsto no instrumento 
convocat6rio, sendo valido para todos os fins a comunica<;ao feita na forma que o edital de~r. 
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Art. 25 Os 6rgiios e entidades contratantes deveriio realizar processo licitat6rio destinado 
exclusivamente it participat;:iio de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratat;:iies cujo 
valor seja de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Art. 26 Nao se aplica o disposto nos artigos 19 a 24 quando: 

I - os criterios de tratamento diferenciado e simpliticado para as microempresas de pequeno porte niio 
forem expressamente previstos no instrumento convocat6rio; 

II - niio houver urn minima de 3 (!res) fomecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 
empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigencias 
estabelecidas no instrumento convocat6rio; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte niio 
for vaiinajoso para a Administraviio ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 
contratado; 

IV - a licita.;:ao for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos artigos 24 e 25 da lei N°. 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 

Art. 27 0 valor licitado par meio do disposto nos artigos 19 a 24 niio podeni exercer a 25% (vinte e 
cinco por cento) do totallicitado em cada ana civil. 

Art. 28 Para fins do disposto nesta lei, o enquadramento como ME e EPP se dara nas condi.;;oes do 
Art. 3° do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de pequeno porte, lei complementar n°. 
123/06. 

Art. 29 Fica obrigat6ria a capacitao;;iio dos membros das comissoes de Licitao;;iio da Administrao;;iio 
Municipal sobre o que dispi'ie esta lei. 

Art. 30 A Administra.;:ao Publica Municipal podera definir em 30 dias a contar da data da publicao;;ao 
<testa lei, meta anual de participat;:ao das micro e pequenas empresas nas compras do municipio, que 
nao podera ser inferior a 13% e implantar controle estatistico para acompanhamento. 

Art. 31 Em licita9i'ies para aquisi~iio de produtos para merenda escolar, destacadamente aqueles de 
origem local. a Administra91io Pttblica Municipal devera utilizar preterencialmente a modalidade do 
pregiio presencia!. 
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Capitulo VI 

Do Estimulo ao Mercado Local 

Art. 32. A Administracao Municipal incentivani a realizacao de feiras de produtores e artesaos. assim 
como apoiani missao tecnica para intercambio de conhecimento. exposicao e venda de produtos locais 
em outros municipios de grande comercializa~ao. 

Capitulo VII 

Da Seguran~a e da Medicina do Trabalho 

Art. 33 0 poder Publico Municipal fomentani a implementacao de parcerias, para implantar Relat6rio 
de Atendimento Medico ao Trabalhador, com o intuito de mapear os acidentes de trabalho ocorridos 
nas empresas de sua regiao, e juntamente com os parceiros promover a orientacao das MPE's, em 
Saude Seguranca do T rabalho, a fim de reduzir ou eliminar os acidentes. 

Capitulo VIII 

Do Associativismo 

Art. 34A Administracao P(Jblica Municipal estimulara a organizacao de empreendedores fomentando 
o associativismo, o cooperativismo e cons6rcios, em busca da competitividade e contribuindo para o 
desenvolvimento local integrado e sustentavel. 

Panigrafo Unico - 0 associativismo, o cooperativismo e o cons6cio referidos no caput deste artigo 
destinar-se-ao ao aumento de competitividade e a sua insercao em novos mercados intemos e externos, 
por meio de gimhos de escala, redu.yao de custos, gestao estrategica, maior capacita.yao, acesso ao 
credito e novas tecnologias. 

Art. 35 A Administracao Publica Municipal deveril identificar a voca.yao ecohomica do Municipio e 
~·incentivar o fortalecimento das principais atividades empresariais relacionadas a ela, por meio de 

associa.y$:o e cooperativas. 

Art. 36 0 Poder Executivo adotara mecanismo de incentivo as cooperativas e associacoes, para 
viabilizar a criacao, a manutencil.o e o desenvolvimento do sistema associative e cooperativo no 
Municipio atraves do (a): 

I - estimulo a inclusao do estudo do cooperativismo e assocJatJvtsmo nas escolas do mumctpto, 
visando ao fortalecimento da cultura empreendedora como forma de organizacao_ de producao, do 
consumo e do trabalho: 
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II - estimulo i1 forma cooperativa de organizayao social, economica e cultural nos diversos ramos de 
atuayiio, com base nos principios gerais do associativismo e na legislayao vigertte; 

III - estabelecimento de mecanismo de triagem e qualifica<;:iio da informalidade, para implementayiio 
de associa<;:oes e sociedades cooperativas de trabalho, visando a inclusao da populayiio do municipio 
no mercado produtivo tomentando alternativas para gera<;:iio de trabalho e renda; 

IV - cria<;:iio de instrumentos especificos de estimulo a atividade associativa e cooperativa destinadas it 
exporta<;:ao: 

V - apoio aos funciomirios p(Iblicos e aos empresilrios locais para organizarem-se em cooperativas de 
cn5dito e consumo: 

VI - cessiio de bens e im6veis do municipio; 

VII - isenyiio do pagamento de imposto sobre Propriedades Territorial Urbana, sob a condi<;:iio de que 
cumpram as exigencias legais da Jegislayiio tributaria do Municipio. 

Art. 37 A Administrayiio Publica Municipal firmani convenios operacionais com cooperativas de 
credito, legalmente constituida, para presta<;:iio de serviyos, especialmerite quanto it. arrecadayiio de 
tributos e ao pagamento de vencimentos, soldos e outros proventos dos servidores publicos municipals, 
ativo e inativo. e dos pensionistas da administra<;:iio direta e indireta. por op<;:iio destes. 

Capitulo IX 

Do Estimulo ao Credito e a Capitaliza~iio 

Art. 38 A Administrayiio Publica Municipal fomentani e apoiani a cria<;:iio e o funCionamento de linhas 
de micro-credito operacionalizadas atraves de institui<;:oes dedicadas ao micro-credito com atua<;:iio no 
ambito do Municipio ou da regiao. 

Art. 39 A Administrayiio Publica Municipal fomentara e apoiani a cria<;:iio e o funcionamento de 
estruturas legais focadas na garantia de credito com atua<;:iio no ambito do Municipio ou regiao. 

Art. 40 A Administra<;:iio Publica Municipal fomentan\ e apoiara a instala<;:iio e a manuten<;:iio no 
Municipio, de cooperativas de credito e outras institui<;:oes tinanceiras, publico e privadas, que tenham 
como principal tinalidade a realiza<;:iio de opera<;:oes de credito com microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

'PeEi.z a Napio cujo ClJeus i o Senfior! • 

Pra~a Jos• Valentim Lopes, 06- 2' Andar- Centro- Atllio Vivllcqua-ES- CEP- 29.490-000- CNPJ -01.637.153/0001-07 
Tel/Fax: (28)3538-1505- Site- cma>.es.gov.br 



1'\ , , . 

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA 
Estado do Espirito Santo 

Art. 41 A Administra~iio Publica Municipal fica autorizada a criar Comite Estrategico de Orienta~iio 
ao Credito, cootdenado pelo Poder Executivo do Municipio, e constituido por agente publicos, 
sindicatos, associa~oes empresariais, profissionais liberais, profissionais do mercado financeiro, de 
capitais e/ou de cooperativas de cn!dito, com o objetivo de sistematizar as infonma~oes relacionadas a 
credito e tinanciamento e disponibiliza-las aos empreendedores e as microempresas e empresas de 
pequeno porte do Municipio, por meio do 6rgiio facilitador. 

§ 1" Por meio deste Comite, a administra~iio publica municipal disponibilizani as infonma~oes 
necessilrias ao Micro e Pequeno Empresario localizados no municipio a fim de obter linhas de credito 
menos onerosas e com menos burocracia. 

§ 2" Tambem seriio divulgadas as linhas de credito destinadas ao estimulo it inova9iio, informando-se 
todos os requisitos necessitrios para o recebi men to de sse beneticio. 

§ 3° A participa~iio no Comite niio sera remunerada. 

Capitulo X 

Do Acesso a Justi~a 

Art. 42 0 Municipio poderit realizar parcerias com a iniciativa privada, atraves de convenios com 
entidades da classe, instituic;;oes de ensino superior, ONGs, Ordem dos Advogados do Brasil- OAB e 
outras institui~oes semelhantes, a tim de orientar e facilitar as empresas de pequeno porte e 
microempresas o acesso a justic;;a, priorizando a aplicac;;iio do dispositivo no artigo 74 da Lei 
Complementar n. 123. de 14 de dezembro de 2006. 

Art. 43 Fica autorizado o Municipio a celebrar parcerias com entidades locais, inclusive como Poder 
Judiciario, objetivando a estimulac;;ao e utiliza9iio dos institutos de concilia~ao previa, media~ao e 
arbitragem para solu~iio de contlitos de interesse das empresas de pequeno porte e microempresas 
localizadas em seu territ6rio. 

§ 1 o Serao reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no ambito das comissoes de 
conciliac;;ao previa. 

§ 2° 0 estirnulo a que se refere o caput deste artigo compreendeni campanhas de divulga~ao, servi~os 
de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado e favorecido no tocante aos custos 
administrativos e aos hononirios cobrados. 
§ 3° Com base no caput deste artigo, o Municipio tambem poden\ formar parceria com Poder 
Judiciario, OAB. Univcrsidades. com a finalidade de criar e implantar o Setor de Conciliac;;ao 
Extrajudicial. como urn servic;;o gratuito. 
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Capitulo XI 

Da Agropecuaria e dos Produtores Rurais 

Art. 44 0 Poder Publico Municipal podera promover parcerias com 6rgaos govemamentais, entidades 
de pesquisa rural e de assistencia tecnica a produtores rurais desde que seguidos OS preceitos legais, 
que visem it melhoria da produtividade e da qualidade de produtos rurais ·mediante aplicar;ao de 
conhecimento tecnico na atividade de pequenos produtores rurais. 

§ 1° D$s parcerias referidas neste artigo poderao fazer parte sindicatos rurais, cooperativas e entidades 
da iniciativa privada que tenham condir;oes de contribuir para a implementat;:ao de projetos mediante 
gerat;:ao e disseminayao de conhecimento. fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais: 
contratnt;:ao de servit;:os para a locayao de maquinas. equipamentos e abastecimento: e outras atividades 
rurais de interesse comum. 

§ zo Somente poderao receber os beneficios das at;:5es referidas no caput deste artigo pequenos 
produt()res rurais que, em conjunto ou isoladamente. tiveram seus respectivos pianos de melhoria 
aprovados por Comissao formada por tres membros, representantes de segmentos da area rural, 
indicados pelo Poder Publico Municipal, os quais nao terao remunerat;:iio e cuja composit;:ao sera 
rotativa. 

§ 3° Estao corripreendidas no ambito deste artigo atividades de conversao de sistema de produr;ao 
convencional para sistema de produr,;ao organico, entendido como tal aquele no qual se adotam 
tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e socioeconomicos, com o objetivo de promover a 
auto-sustentar,;ao, a maximizar;ao dos beneficios sociais, a minimizar,;ao da dependencia de energias 
nao-rernovaveis e a eliminar,;ao do emprego de agrot6xicos e outros insumos artificiais t6xicos, assim 
como de Organismos geneticamente moditicados ou de radiar,;oes ionizantes em qualquer fase do 
processo de produr,;ao. armazenamento e de consumo. 

§ 4.• Competira it secretaria que for indicada pelo Poder Publico municipal disciplinar e coordenar as 
ar,;oes necessarias it consecut;:ao dos objetivos das parcerias referidas neste artigo, atendidos os 
dispositivos legais pertinentes. 

Capitulo XII 

Da Educa~iio Empreendedora e do acesso it Informa~iio 

Art. 45 Fica o poder Publico municipal autorizado a promover parcerias com instituit;:i'ies publicas e 
privadas para o desenvolvimento de projetos que tenharn por objetivo valorizar o papel de 
empreendedor, disseminar a cultura empreendedora e despertar vocar,;oes emp ariais. 
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§1.' Estiio compreendidos no ambito do caput deste artigo: 

I - ac;oes de can\ter curricular ou extracurricular, situadas na esfera do sistema de educat;:iio formal e 
voltadas a alunos de ensino fundamental de escolas publicas e privadas ou a alunos de nivel medio ou 
superior de ensino. 

II - a96es educativas que .se realizem fora do sistema de educat;:ao formal. 

§ 2.' Os projetos referidos neste artigo poderao assumir a forma de fomecimento de cursos de 
qualifica9ao; concessao de bolsas de estudo; complementat;:ao de ensino basico publico e particular; 
a<;oes de capacitas:ao de professores; outras at;:6es que o Poder Publico municipal entender cabiveis 
para estimular a educac;ao empreendedora. 

§ 3.' Na escolha de objeto das parcerias rcf~ridas neste artigo teriio prioridade projetos que: 

I - sejam protissionalizantes: 

II - beneticiem portadores de necessidades especiais. idosos ou jovens carentes; 

Ill - estejam orientados para identiticac;iio e promoc;iio de ac;oes compativeis com as necessidades, 
potencialidades e voca96es o municipio. 

Art. 46 Fica o poder Publico municipal autorizado a promover parcerias com 6rgaos governamentais, 
centros de desenvolvimento tecnol6gicos e instituis:oes de ensino para o desenvolvimento de projetos 
de educas:ao tecnol6gica, com o objetivo de transferencia de conhecimento gerado nas instituic;oes de 
pesquisa, qualificac;ao profissional e capacitac;ao no emprego de tecnicas de produ<;ao. 

Paragrafo Unico - compreendem-se no ambito deste artigo a concessao de bolsas de iniciac;ao 
cientifica. a oferta de cursos de gualiticac;ao protissionaL a complementa<;ao de ensino basico publico e 
particular e a<;oes de capacita<;ao de professores. 

Art. 47 Fica o poder legislativo autorizado a implantar programa para fornecimento de sinal de 
internet em barida larga via cabo, radio ou outra forma. inclusive wireless (Wi-Fi), para pessoas fisicas, 

~. juridicas e 6rgiios govemamentais do municipio. 

Paragrafo Unico - cabera ao poder Publico Municipal estabelecer no que diz respeito a fornecimento 
de sinal de internet, valor e condi96es de contraprestas;ao pecuniaria, vedas;oes it comercializac;ao e 
cessiio do sinal a terceiros, condi<;oes de fomecimento, assim como criterios de procedimento para 
libera<;iio e interrupc;ao do sinal. 

Art. 48 0 poder legislativo publico municipal podera instituir programa de inclusao digital, com o 
objetivo de promover o acesso de micro e pequenas empresas do municipio as nov s tecnologias de 
informas:fio e comunicac;iio, em especial a Internet. 
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Paragrafo Unico- Compreendem-se no ambito do programa referido no caput deste artigo: a abertura 
e manutenyao de espa9os p(Jblicos dotados de computadores para acesso gratuito e livre a Internet; o 
fornecimento de servi9os integrados de qualiticayao e oricnta<yiio; a produ<yao de conteudo digital e 
nao-digital para capacitayao de informa<;iio das empresas atendidas; a divulga<yao e a facilita<yiio do uso 
de servi~os publicos oferecidos por meio da Internet; a promo<yao de a<yiies, presenciais ou nao, que 
contribuem para uso de computadores de novas tecnologias; a produ.yiio de pesquisas e informa.yiies 
sobre inclusiio digital. 

·Art. 49 Fica autorizado o Poder Publico Municipal a firmar convenios de diligentes de unidades 
academicas para o apoio ao desenvolvimento de associa.yiies Civis, sem fins .!ucrativos, que reunam 
individualmente as condi<;iies seguintes: 

I - ser constituida e gerida por estudantes; 

II - ter como objetivo principal proporcionar a seus participantes condi<yiies de aplicar conhecimentos 
te6ricos adquiridos durante seu curso; 

Ill - ter entre seus objetivos estatutarios o de oferecer servi<;os a micro empresas e a empresa de 
pequeno porte; 

IV - ter em seu estatuto discrimina<;ao das atribui<;iies, responsabilidades e obriga<yiies dos 
participantes; 

V - oper!lr sob supervisao de professores e profissionais especializados. 

Capitulo XIII 

Das Disposi~oes Finais 

Art. SO Fica designado o dia !0 de julho como o "Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e do 
~- Empreendedorismo··. que sera comemorado em cada ano, cabendo ao Comite Gestor promover 

encontro com entidades envolvidas com o objetivo de fomentar e discutir as questiies relativas as 
MPE's. 

Art. 51 - Publicada a presente Lei, o Executive expedira em 90 (noventa) dias de instru<;iies que 
fizerem necessarias a sua execu<;iio o regulamento ou decreto. 

Art. 52 - Fica o Poder Executive autorizado a conceder parcelamento de debitos fiscais em ate, 240 
meses, para as atividades economicas beneficiadas pela presente lei, sendo que o yalor minimo cias 
parcelas sera de R$ 30,00 (trinta reais). 
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Art. 53- 0 Poder Executivo tica autorizado a implementar os atos e normas necessarias visando ajustar 
a pres<::nte Lei as normas estabelecidas pelo Comite Gestor do Simples Nacional- CGSN. em 
conformidade como disposto na Lei Complementar Federal n° 126 de 14 de dezembro de 2006. 

Art. 54 - Ficam revogados os beneficios ja concedidos na legisla9ii0 Municipal em vigor, nos termos 
do art. 94 do ADCT (Ato das Disposi9iies Constitucionais Transit6rias). 

Art. 5S - Para as hip6teses nao contempladas nesta Lei, serao aplicadas as diretrizes da Lei 
Complementar Federal no 123 de 14 de dezembro de 2006. 

Art. 56 • Esta Lei entrara em vigor 90 (noventa) dias ap6s a data de sua publica9ao. 

Art. 57- Revogam-se as demais disposi~iies em contnirio. 

Camara M~ni~~~~~de Atilio Vi~ua, 02 janeiro de 2008. 

-----· ! --

c --V~~ U CHA-;;0 
Presidenta da Camara 
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