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ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR 

× 
LEI COMPLEMENTAR No 00712009 

De 11 de dezembro de 2009 

Disp6e sobre o tratamento diferenciado a s 

Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, e da outras providencias. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE MELHADOR, ESTADO DE SERGIPE, 

Fago saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPITULO I 

DISPOSIgOES PRELIMINARES 

Art 10 -Esta Lei Complementar regulamenta o art. 143 da Lei Org合nica 

do Municipio de Malhador que disp6e sobre o tratamento juridico diferenciado, 

simpli石cado e favorecido 白s Microempresas-ME e a s Empresas de Pequeno 

PC血－ EPP, doravante simplesmente denominadas ME e EPP, em 

conformidade com o que disp6e os artigos 146, III, d, 170, IX, e 179 da 

Constituig白o Federal e a Lei Complementar Federal no 123/06 

Par台grafo 自nico-Aplicam-se ao Microempreendedor Individual-MEl 

todos os beneficios e todas as prerrogativas previstas nesta Lei Complementar 

para as ME5 e EPPs 

Art. r-O tratamento diferenciado, simplificado, favorecido e de 

incentivo 白s Microempresas e 白s Empresas de Pequeno Porte incluir白， entre 

outras a96es dos 6 rgaos e entes da Administragao Municipal: 

1-os incentivos fiscais; 

II-a inovag白o tecnol6gica e a educagao empreendedora; 

Praga 25 do Novembro, 133 一Centro - Malhador/SE - CNPJ No13.104.757/0001-77 
FONE FAX: (79) 3442 -1252 

イ“ 



ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR 

川－ o incentivo 白 formalizag白o de empreendimentos; 

IV-a unicidade e a simplificag白o do processo de registro e de 

legalizag白o de empres白rios e de pessoas juridicas; 

V-a simplificag白o, racionalizagao e uniformizagao dos requisitos de 

seguranga sanit白ria, metrologia, controle ambiental e preveng白o contra 

incendios, para os fins de registro, legalizag白o e funcionamento de empres白rios 

e pessoas juridicas, inclusive com a definig白o das atividades consideradas de 

alto risco; 

VI-a regulamentag白o do parcelamento de debitos relativos ao Imposto 

Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN); 

VII-a prefe陣ncia nas aquisi96es de bens e servigos pelos org白os 

pUblicos municipais. 

Art. 30 -Cria-se o Comite Gestor Municipal das Micro e Pequenas 

Empresas, ao qual cabera gerenciar o tratamento diferenciado e favorecido a s 

MEe 白s EPP de que trata esta Lei Complementar, competindo a ele: 

1-regulamentar mediante resolu96es a aplicagao e observancia desta 

Lei; 

li-gerenciar os subcomit白5 伯cnlcos que atender白。  白s demandas 

especifica decorrentes dos capitulos desta Lei Complementar; 

川－ estabelecer o regimento interno do Comit白  Gestor Municipal, 

disciplinando as omiss6es desta Lei Complementar 

Art. 40 -O Comi伯 Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas, 

de que trata a presente Lei Complementar, ser自  constituido por 5 (cinco) 

membros, com direito a voto, representantes dos seguintes 6 rgaos e 

institui96es, indicados pelos mesmos: 

1-Secretaria Municipal de Finangas e Planejamento; 
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II-Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indロstria e 
Com白rcio; 

川－ Representante do Servigo de Apoio 自s Micro e Pequenas Empresas 
-SEBRAE; 

lv-Representante da Associag白o Comercial; 

V-Representante do Conselho Regional de Contabilidade 

§10 -O Comit6 Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas ser白  
presidido pelo Secret白rio Municipal de Finangas e Planejamento, que 白  
considerado membro nato 

§20 -O Comite Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas 

promover台  pelo menos uma Conferencia Anual, a ser realizada 

preferencialmente no mes de novembro, para a qual serao convocadas as 

entidades envolvidas no processo de geragao de emprego e renda e 

qualificagao profissional, incluidos os outros Conselhos Municipais e das 

microrregi6es 

§30 -O Comit白 Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas teは  
uma secretaria executiva ， 白 qual competem as a96es de cunho operacional 

demandadas pelo conselho e o fornecimento das informa96es necess白rias 白5 
suas delibera96es 

§40 -A secretaria executiva mencionada no par白grafo anterior sera 

exercida por servidores indicados pela presid6ncia do Comit己 Gestor 

§5-O Municlpio, com recursos pr6prios e/ou em parceria com outras 

entidades poblicas ou privadas, assegura「自 recursos suficientes para garantir a 

estrutura flsica e a de pessoal necess白ria 白 implantag白o e ao funcionamento do 

Comit Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas e de sua Secretaria 

Executiva 
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Art. 50. Os membros do Comit白 Gestor Municipal das Micro e Pequenas 

Empresas ser白o indicados pelos 6 rgaos ou pelas entidades a que pe血ngam e 

nomeados por portaria do chefe do Executivo Municipal 

§10 -Cada representante efetivo ter白  um suplente e mandato por um 

perlodo de 2 (dois anos), senda permitida a recondugao pelo mesmo periodo 

§r-Os representantes das secretarias municipais, no caso de serem 

os pr6prios titulares das respectivas pastas, te唾o seus mandatos coincidentes 

com o periodo em que estiverem no exercicio do cargo 

§30 -O suplente poder白  participar das reuni6es com direito a voto, 

devendo exerce-lo, quando representar a categoria na ausencia do titular 

efetivo 

§40 -As decis6es e as delibera96es do Comite Gestor Municipal das 

Micro e Pequenas Empresas ser白o tomadas sempre pela maioria absoluta de 

seus membros 

§50 -O mandato dos conselheiros n白o ser白 remunerado a qualquer 

titulo, sendo seus servigos considerados relevantes ao Municipio 

CAPiTULO II 

DO REGISTRO E DA LEGALにAgAO 

Segao I 

Da inscrig白o e baixa 

Art. 60 -Todos os Org白os p自blicos municipais envolvidos no processo de 

abertura e fechamento de empresas deve白o observar os dispositivos 

constantes da Lei Complementar Federal no 123/06, na Lei no 11.598/07 e nas 

Resolu96es do Comite para Gest白o da Rede Nacional para a Simplificag白o do 

Registro e da Legalizagao de Empresas e Neg6cios (REDESIM) 
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Paはgrafo ロnico-O processo de registro do Microempreendedor 

Individual (MEl) dever白  ter tramite especial e opcional para o empreendedor na 

forma a ser disciplinada pelo Comite para Gest白o da REDESIM 

Segao II 

Do alva伯  

Art. 70. Fica instituido o Alvar白  de Funcionamento Provis6rio, que 

permitir白 o inicio de operag白o do estabelecimento ap6s o ato de registro, 

exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto 

§10 -Para efeitos desta Lei Complementar, considera-se como atividade 

de alto risco aquelas que assim forem definidas pelo Comite Gestor da 
REDESIM 

§20 -O Alvar白 de Funcionamento Provis6rio ser白 cancelado se ap6s a 

notificagao da fiscalizag白o orientadora n白o forem cumpridas as exigencias e os 

prazos estabelecidos pelo Comite Gestor da REDESIM 

CAPITULO川  

DA FISCALにAgAO ORIENTADORA 

Art. 80 -A fiscalizagao municipal, nos aspectos de posturas, uso do solo, 

sanit白rio, ambiental e de seguranga, relativos a s microempresas， 自5 empresas 

de pequeno porte e aos demais contribuintes, deve伯 ter natureza orientadora, 

quando a atividade ou situag白o, por sua natureza, comportar grau de risco 

compativel com esse procedimento 

Art. r-Nos moldes do artigo anterior, quando da fiscalizag白o municipal, 
ser白 observado o crit白ria de dupla visita para lavratura de auto de infragao, 

exceto na ocor噂ncia de reincid白ncia, fraude, resistencia ou embarago 白
石scalizag白。  
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Pa伯grafo 自nico-Considera-se reincidencia, para fins deste artigo, a 

pr自tica do mesmo ato no periodo de 12 (doze) meses, contados do ato anterior 

Art 10-A dupla visita consiste em uma primeira ag白o, com a finalidade 

de verificar a regularidade do estabelecimento, e em agao posterior de car白ter 

punitivo quando verificada qualquer irregularidade na primeira visita, nao for 

efetuada a respectiva regularizag白o no prazo determinado 

Art. 11-Quando na visita for constatada qualquer irregularidade, ser自  
lavrado um termo de yenl石cag白o e orientagao para que o respons白vel possa 
efetuar a regularizag白o no prazo de 30 (trinta) dias, sem aplicagao de 

penalidade 

§10 -Quando o prazo referido neste artigo n白o for suficiente para a 
regularizag白o necessaria, o interessado dever白 formalizar com o Org白o de 

fiscalizagao um Termo de Ajuste de Conduta -TAC, no qual, justificadamente, 
assumir白  o compromisso de efetuar a regularizagao dentro do cronograma que 

for fixado no termo 

§20 -Decorridos os prazos fixados no caput ou no Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC), sem a regularizagao necess白ria, sera lavrado auto de infragao 
com aplicag白o de penalidade cabivel 

CAPITULO IV 

DO REGIME TRIBUTARIO 

Art 12-As MEs e EPPs optantes pelo Simples Nacional recolher白o o 

Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN) com base nesta Lei 

Complementar, em conson自ncia com a Lei Complementar Federal no 123/06, e 

regulamentag白o pelo Comite Gestor do Simples Nacional 

Art 13 -O Microempreendedor Individual podera optar pelo 

recolhimento do ISSQN em valor fixo mensal, na forma regulamentada pelo 
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Comite Gestor, conforme previsto no art. 18-A da Lei Complementar Federal no 
123/06 

Art 14-A retengao na fonte de ISSQN das Microempresas ou das 

Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional somente ser白  
permitida se observado o disposto no art. 30 da Lei Complementar Federal no 
116/03 e dever白 observar as seguintes normas: 

1-a aliquota aplicavel na reteng白o na fonte dever白 ser informada no 
documento fiscal e corresponder白  ao percentual de ISSQN previsto nos 

Anexos Ill, IV ou V da Lei Complementar Federal no 123106 para a faixa de 

receita bruta a que a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte estiver 

sujeita no mes anterior ao da prestag白o; 

II-na hip6tese de o servi9o sujeito a retengao ser prestado no mes de 

inicio das atividades da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, dever白  
ser aplicada pelo tomador a aliquota correspondente ao percentual de ISSQN 
referente 白  menor aliquota prevista nos Anexos Ill, IV ou V da Lei 

Complementar Federal no 123/2006; 

川－ na hip6tese do inciso II deste artigo, constatando-se que houve 

diferenga entre a allquota utilizada e a efetivamente apurada, cabe伯  a 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte prestadora dos servigos efetuar 

o recolhimento dessa diferenga no mes subsequente ao do inicio de atividade 

em guia pr6pria do Municipio; 

IV-na hip6tese de a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estar 
sujeita 白 tributagao do ISSQN no Simples Nacional por valores fixos mensais, 
n吾o cabe伯 a retengao a que se refere o caput deste artigo; 

V-na hip6tese de a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nao 

informar a aliquota de que tratam os incisos I e II deste artigo no documento 
fiscal, aplicar-se－白 a aliquota correspondente ao percentual de ISSQN referente 
白 maior aliquota prevista nos Anexos Ill, IV ou V desta Lei Complementar; 
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VI-n白o ser白 eximida a responsabilidade do prestador de servigos 

quando a aliquota do ISSQN informada no documento fiscal for inferior a 

devida, hip6tese em que o recolhimento dessa diferenga ser白  realizado em 
guia pr6pria do Municipio; 

VII-o valor retido, devidamente recolhido, ser自  definitivo, e sobre a 
receita de prestagao de servigos que sofreu a reteng白o nao have伯 incidencia 
de ISSQN a ser recolhido no Simples Nacional 

Seg含ol 

Dos beneficios fiscais 

Art 15-Os MEIs, MEs e EPPs ter白o os seguintes beneflcios fiscais: 

1-redug白o de 50% (cinqoenta por cento) no pagamento da taxa de 
licenga e fiscalizag白o para Iocalizag白o, instalag白o e funcionamento de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

II -ficam reduzidos a O (zero) os valores referentes a taxas, 

emolumentos e demais custos relativos 白 abertura,a inscrigao, ao registro, ao 
alva伯， alicenga e ao cadastro do Microempreendedor Individual; 

川－ redug白o de 30% (trinta por cento) no pagamento do Imposto Predial 

e Territorial Urbano (IPTU) nos primeiros 12 (doze) meses de instalagao, 
incidente sobre ロ  nico im6vel pr6prio, alugado ou cedido que seja utilizado pela 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

IV-iseng白o do ISSQN para as empresas cuja receita bruta nos O ltimos 

doze meses nao ultrapassar o limite de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais); 

V-redug白o da base de c白Iculo do ISSQN, no percentual de 20% para as 
empresas cuja receita bruta nos ロItimos 12 (doze) meses n白o ultrapassar o 
limite de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) 

Art 16-As empresas cuja atividade seja escrit6rios de servigos 
cont白beis deverao recolher o ISSQN fixo mensal de 10% do sai白rio minimo, 
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Conforme dispoe o pa伯grafo 22-A do artigo 18 da Lei Complementar Federal 
n0123/06 

Art 17-Os beneficios previstos nesta Lei, nao constantes na Lei 

Complementar Federal no 123/06, aplicam-se somente aos fatos geradores 

ocorridos ap6s a vig白ncia desta Lei Complementar, desde que a empresa 

tenha ingressado no Regime Geral da ME e EPP nos termos da Lei 

Complementar Federal no 123/06 

Art 18-Os prazos de validade das notas fiscais de servigos passam a 

ser os seguintes, podendo cada prazo ser prorrogado por igual periodo se isso 

for requerido antes de expirado: 

1-para empresas com mais de 2 (dois) e a伯  3 (t厄s) anos de 

funcionamento, 60 (sessenta) dias, contados da data da respectiva impress白o; 

II-para empresa com mais de 3 (tres) anos de funcionamento, 90 

(noventa) dias, contados da data da respectiva impress白o 

Art 19-As MEs e as EPPs cadastradas com previsao de prestagao de 

servigos, e que nao estejam efetivamente exercendo essa atividade, poder白o 
solicitar dispensa de confecg白o de tal6es de notas fiscais de servigo 

CAPITULO V 

DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 

Art. 20-Caber白  ao Poder Executivo Municipal a designagao de servidor 
e 自rea respons自vel em sua Estrutura Funcional para a efetivag白o dos 

dispositivos previstos na presente Lei Complementar, observadas as 

especificidades locais 

§10 -A Fungao de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo 

exercicio de articulagao das a96es pUblicas para a promog白o do 
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desenvolvimento local e territorial, mediante a96es locais ou comunit白rias, 

individuais ou coletivas, que busquem o cumprimento das disposi96es e 

diretrizes contidas nesta Lei Complementar, sob supervis白o do org白o gestor 
local respons白vel pelas politicas de desenvolvimento 

§r-O Agente de Desenvolvimento dever自  preencher os seguintes 
requisitos: 

1-residir na 白  rea da comunidade em que atuar; 

II-ter concluido, com aproveitamento, curso de qualificagao b白sica para 
a formag白o de agente de desenvolvimento; 

川－ ter concluido o ensino fundamental 

§30 -Caber白  ao Agente de Desenvolvimento buscar junto ao Ministrio 

do Desenvolvimento, Indロstria e Com白mio Exterior e outros Org白os, juntamente 

com as demais entidades municipalistas e de apoio e representagao 

empresarial, o suporte para a96es de capacitag白o, estudos e pesquisas, 
publica90es, promogao de interc白mbio de informa96es e experiencias 

CAP!TULO VI 

DA INOVAgAO TECNOL6GICA 

Seg白01 

Do apoio a inovagao 

Art. 21 - O Poder P白blico Municipal manter自  programa de 

desenvolvimento empresarial, podendo instituir incubadoras de empresas, com 

a finalidade de desenvolver Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de 

v自rios setores de atividade 

Art. 22-O Poder PUblico Municipal apoiar白 e coordenar自，niciativas de 
criagao e implementag白o de parques tecnol6gicos, buscando promover a 

イ、  
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atividades estejam fundamentadas em conhecimento e inovagao tecnol6gica 

CAPITULO Vil 

DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seg白ol 

Das aquisi96es pロblicas 

Art. 23-Nas contrata96es pUblicas de bens, servigos e obras do 

Munic「pio, dever白  ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos 

do disposto na Lei Complementar Federal n0123/06 

Pa臣grafo 自nico-Subordinam-se ao disposto nesta Lei Complementar, 

al6m dos 6 rgaos da Administragao P自blica Municipal direta, os fundos 

especiais, as autarquias, as funda96es pロblicas, as empresas pロblicas, as 

sociedades de economia mista e as demais entidades controladas di旧ta ou 
indiretamente pelo municipio 

Art. 24. Para a ampliag白o da participag白o das MEs e EPPs nas 
licita96es, a Administragao Pロblica Municipal dever白：  

1-instituir cadastro pr6prio, de acesso livre, ou adequar os cadastros 

existentes, para identificar as microempresas e empresas de pequeno porte 

sediadas regionalmente, com as respectivas linhas de fornecimento, de modo a 

possibilitar a notificagao das licita96es e facilitar a formagao de parcerias e 

subcontrata96es; 

II-divulgar as especifica96es dos bens e servigos contratados de modo 

a orientar as MEs e EPPs para que ad白quem os seus processos produtivos; 

川－ na definig白o do objeto da contratag白o, n白o dever白  utilizar 

especifica96es que restrinjam injustificadamente a participag白o das MEs e 
EPPs; 
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lv-estabelecer e divulgar um planejamento anual das contrata96es 

pUblicas a serem realizadas, com a estimativa de quantitativo e de data das 

contrata96es 

Art. 25-As contrata96es diretas por dispensas de licitag白o com base 

nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal no 8.666/93 dever白o ser 

preferencialmente realizadas com MEs e EPPs sediadas no Municipio ou na 

regiao 

Art. 26. Exigir-se－白 da MEs e EPPs, para habilitagao em quaisquer 

licita96es do Municipio para fornecimento de bens para pronta entrega ou 

servigos imediatos, o seguinte: 

1-ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

II-inscrig白o no CNPJ para fins de qualificag白o: 

Ill-certid白o atualizada de inscrigao na Junta Comercial do Estado, com 

a designagao do porte (ME ou EFP) 

Art. 27-A comprovag白o de regularidade fiscal das MEs e EPPs 
somente se伯 exigida para efeitos de contratagao e n白o como condig首o para 
participag白o na habilitag白。  

§10 -Havendo alguma restrigao na comprovag白o da regularidade fiscal, 
sera assegurado o prazo de 2 (dois) dias U teis, cujo termo inicial corresponder白  
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a 

regularizag白o da documentagao, do pagamento ou do parcelamento do d白bito, 

e para a emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de 

certid白o negativa 

§20 -Entende-se o termo "declarado vencedor" de que trata o par白grafo 
anterior o momento imediatamente posterior 白 fase de habilitag白o, no caso da 
modalidade de preg白o, e nos demais casos, o momento posterior ao 
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julgamento das propostas, aguardando-se os prazos para regularizaC白o fiscal 
para a abertura da fase recursal 

§30 -An白o regularizag白o da documentag白o, no prazo previsto no §lo, 
implicar白 a preclusao do direito 白 contratag白o, sem prejuizo das san96es 
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21/06/93, sendo facultado 白  
Administrag白o convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificag白o, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitag白。  

§40 -O disposto no paragrafo anterior deve伯 constar no instrumento 
convocat6rio da licitag白。  

Art. 28-As entidades contratantes deverao, nos casos de contrata96es 

cujo valor seja superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), exigir dos licitantes, 

para fornecimento de bens, servigos e obras, a subcontratagao de 

Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte em percentual minimo de 5% 

(cinco por cento), sob pena de desclassificag白o 

§10 -A exig6ncia de que trata o caput deve estar prevista no 
instrumento convocat6rio, especificando-se o percentual minimo do objeto a 
ser subcontratado at白  o limite de 30% (trinta por cento) do total licitado 

§20 -E vedada a exigenc旧 de subcontratag白o de itens determinados ou 
de empresas especificas 

§30 -As MEs e EPPs a serem subcontratadas dever白o estar indicadas e 
qualificadas nas propostas dos licitantes com a descrig白o dos bens e servigos a 
serem fornecidos e seus respectivos valores 

§ 40 -A empresa contratada compromete-se a substituir a 
subcontratada, no prazo m白ximo de 30 (trinta) dias, na hip6tese de extingao da 

subcontratagao, mantendo o percentual originalmente contratado at白 a sua ／ノ  
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execugao total, notificando o 6 rgao ou a entidade contratante, sob pena de 
rescis白o, sem prejuizo das san96es cabiveis 

§50 -A empresa contratada responsabillza-se pela padronizagao, 

compatibilidade,gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratag白。  

§60 -Os empenhos e os pagamentos do Orgao ou da entidade da 
Administrag白o poderao ser destinados diretamente 自$ MEs e EPPs 
subcont旧tadas 

§70 -Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratagao, nos termos 
do§50, a administrag白o dever白 transferir a parcela subcontratada a empresa 
contratada, desde que sua execugao j白  tenha sido iniciada 

§80 -N白o dever白 ser exigida a subcontratagao quando esta for mnvi白vel, 
nao for vantajosa para a Administragao PUblica Municipal ou representar 

prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado 

Art. 29. A exigencia de subcontratagao nao ser白 aplic白vel quando o 
licitante for: 

1-Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

II-Cons6rcio composto em sua totalidade ou parcialmente por MEs e 

EPPs, respeitado o disposto no artigo 33 da Lei no 8.666, de 21/06/93 

Art. 30-Nas licita96es para a aquisig白o de bens, produtos e servigos de 
natureza divisivel e desde que n白o haja prejuizo para o conjunto ou complexo, 
a Administrag白oPロblica Municipal dever自 reservar cota de ate 25% (vinte e 
cinco por cento) do objeto para a contratag白o de MEs e EPPs 

§10 -O disposto neste artigo n白o impede a contratag白o das MEs e 
EPPs na totalidade do objeto, sendo-lhes reservada exclusividade de 

participagao na disputa de que trata o caput. 
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§20 -Aplica-se o disposto no caput sempre que houver, local ou 
regionalmente, o minimo de 3 (t陣s) fornecedores competitivos enquadrados 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e que atendam a s 
exig白ncias Constantes no instrumento convocat6rio 

§30 -Admite-se a dlvis白o da cota reservada em m自ltiplas cotas, 
objetivando-se a ampliag白o da competitividade e observando-se o seguinte: 

1-a soma dos percentuais de cada cota em relag白o ao total do objeto 
nao poder自  ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) 

§4-N白o havendo vencedor para a cota reservada, esta poder白 ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos 

licitantes remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro colocado 

Art. 31-Nas licita96es ser台 assegurado, como crit白rio de desempate, 
p refe陣ncia de contratag白o para as MEs e EPPs 

§10 -Entende-se por empate aquelas situa96es em que as ofertas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou a拍 10% (dez por cento) superiores ao menor prego 

§20 -Na modalidade de pregao, o intervalo percentual estabelecido no§ 
10 ser白 apurado ap6s a fase de lances e antes da negociag白o e corresponder自
白 diferenga de at白 5% (cinco por cento) superior ao valor da menor proposta ou 

do menor lance, caso os licitantes tenham oferecido 

Art. 32-Para efeito do disposto no artigo anterior, ocorrendo o empate, 
proceder-se－自 da seguinte forma: 

1-a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada 
pode伯 apresentar proposta de prego inferior a quela considerada vencedora do 
certame, situag白oem que ser白 adjudicado em seu favor o objeto; 
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II-nao ocorrendo a contratag白o da Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, na forma do inciso I, ser白o convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hip6tese dos§§1" e 20 do art. 31, na ordem 
classificat6ria para o exercicio do mesmo direito; 

川－ no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas MEs e 

EPPs que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos§§10 e20 do art. 31, 
ser白 realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
pode伯 apresentar melhor oferta 

§10 -Na hip6tese da n白o contratag白o, nos termos previstos nos incisos 
1,II e Ill, o contrato ser白  adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame 

§20 -O disposto neste artigo somente se aplicar自  quando a melhor 
oferta inicial nao tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte 

§ 30 -No caso de preg白o, ap6s o encerramento dos lances, a 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada ser自  
convocada para apresentar nova proposta no prazo m白ximo de lo (dez) 
minutos por item em situag白o de empate, sob pena de preclus白o, observado o 
disposto no inciso 川 deste artigo 

§40 -Nas demais modalidades de licitagao, o prazo para os licitantes 

apresentarem nova proposta dever白 ser estabelecido pelo Org白o ou pela 
entidade licitante, e dever白  estar previsto no instrumento convocat6rio, sendo 
v白lido, para todos os fins, a comunicagao feita na forma que o edital definir 

Art. 33-Os Org白os e as entidades contratantes deverao realizar 

processo licitat6rio destinado exclusivamente 白 participag白o de MEs e EPPs 
nas contrata96es cujo valor seja de at白  R$ 80.000.00 (oitenta mil reais) 

Art. 34-N白o se aplica o disposto nos artigos 26 ao 33 quando: 
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1-os crit白rios de tratamento diferenciado e simplificado para as MEs e 
EPPs n白o forem expressamente previstos no instrumento convocat6rio; 

II-n白o houver um minimo de 3 (tres) fornecedores competitivos 

enquadrados como MEs e EPPs sediados no local ou regionalmente e capazes 

de cumprir as exig白ncias estabelecidas no instrumento convocat6rio; 

川－ o tratamento diferenciado e simplificado para as MEs e EPPs n含o for 
vantajoso para a Administra 白o ou representar prejuizo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado; 

IV-a licitag白o for dispens自vel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24, 
incisos 川 e seguintes, e 25 da Lei no 8.666, de 2 1106/93 

Art. 35-O valor licitado por meio do disposto nos arts. 26 a 33 nao 
poder白  exceder a 25% (vinte e cinco por Cento) do total licitado em cada ano 
civil 

Art. 36 -Para fins do disposto nesta Lei Complementar, o 

enquadramento como ME e EPP se dar白  nas condi96es do art. 30 do Estatuto 

Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte-Lei Complementar 

Federal no123/06 

Art. 37-O Municipio proporcionara a capacitagao dos pregoeiros, da 

equipe de apoio e dos membros das Comiss6es de Licitag白o da Administragao 
Municipal sobre o que disp6e esta Lei Complementar 

Art. 38-A Administragao PUblica Municipal definir白, em 180 (cento e 

oitenta) dias a contar da data da publicagao desta Lei Complementar, meta 

anual de participag白o das MEs e EPPs nas compras do Municlpio, que n白。  
poder白  ser inferior a 20% (vinte por cento) e implantar controle estatistico para 

acompanhamento 
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Art. 39-Em licita96es para aquisigao de produtos para merenda 

escolar, destacadamente aqueles de origem local, a Administragao P自blica 
Municipal dever白  utilizar preferencialmente a modalidade do pregao presencial 

Segao II 

Estimulo ao mercado local 

Art. 40-A Administrag白op白blica Municipal incentivar白 a realizagao de 

feiras de produtores e artesaos, assim como apoiar白 missao t白cnica para 

exposigao e venda de produtos locais em outros municlpios de grande 

comercializagao 

CAPITULO VIII 

DO ESTIMULO AO CREDITO E A CAPITALIZAgAO 

Art. 41-A Administragao P自blica Municipal, para estimulo ao cr白dito e a 
capitalizag白o dos empreendedores e das MEs e EPPs, poder白 reservar em seu 
o埠amento anual percentual a ser utilizado para apoiar programas de c伯dito e 

ou garantias, isolados ou suplementarmente aos programas instituidos pelo 

Estado ou pela Uniao, de acordo com regulamentag白o do Poder Executivo 

Art. 42-A Administrag白oPロblica Municipal fomentar白 e apoiar白 a 
instalag白o e a manuteng白o, no Municipio, de cooperativas de ci白dito e outras 
institui96es financeiras, p自blico e privadas, que tenham como principal 
finalidade a realizag白o de opera96es de cr白dito com MEs e EPPs 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSIT6RIAS 

Art. 43．亡 concedido parcelamento, em at白 60 (sessenta) parcelas 
mensais e sucessivas, dos d白bitos relativos ao ISSQN e aos demais d白bitos 

com o Municipio, de responsabilidade da Microempresa ou Empresa de 
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Pequeno Porte e de seu titular ou s6cio, relativos a fatos geradores ocorridos 
at白 31 de dezembro de 2008 

§10 -O valor minimo da parcela mensal ser白  de R$ 501 00 (cinquenta 

§20 -Esse parcelamento alcanga inclusive d白bitos inscritos em divida 

§ 30 -O parcelamento ser自  requerido na Secretaria Municipal da 
Fazenda 

§40 -A inadimplencia de 3 (tr白s) parcelas consecutivas 白 causa de 
rescisきo dos efeitos do parcelamento, mediante notificag白。  

§50 -As parcelas serao atualizadas monetariamente. anualmente, com 

base na variag白o acumulada do I ndice de Pregos ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

(IBGE) 

Art. 44-Fica instituido o Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e 

do Desenvolvimento, que ser白  comemorado em 5 (cinco) de outubro de cada 
ano 

Pa伯g rafo 自nico-Nesse dia, ser白 realizada audiencia pUblica na 
Camara dos Vereadores, amplamente divulgada, em que ser白o ouvidas 

liderangas empresariais e debatidas propostas de fomento aos pequenos 

neg6cios e melhorias da legislagao especifica 

Art. 45-A Secretaria Municipal da Fazenda elaborar白  cartilha para 
ampla divulgag白o dos beneficios e das vantagens instituidos por esta Lei 

Complementar, especialmente atendo em vista a formalizacao dos 

empreenthmentos informais. 	 イ  

Praca 25 do Novembro, 133了 centro - Malhador/SE ・ cNPJ No 13.104.757 I 0001-fl 
トUNE FAX: (79) 3糾2-1252 

reais) reais) 

at」Va ativa 



ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR 

Art. 46-A Administragao Pロblica Municipal, como forma de estimular a 
criag自o de novas MEs e EPPs no Municipio e promover o seu 

desenvolvimento, incentivar台 a criag白o de programas especificos de atragao de 

novas empresas de forma direta ou em parceria com outras entidades pロblicas 
ou privadas 

Art. 47-Toda a concessao ou ampliagao de incentivo ou beneficio de 

natureza tribut白ria da qual decorra renUncia de receita deve伯 atender ao 
disposto no Art. 14 da Lei Complementar 101/2000 

Art. 48-As despesas, decorrentes da presente Lei Complementar, 

correrao por conta das dota96es constantes do Orgamento Municipal 

Art. 49-Esta Lei Complementar entrar自 em vigor na data de sua 
publicag白01 produzindo efeitos a partir do primeiro dia U til subsequente a sua 

publicag白o 

Art. 50 -Revogam-se as disposi96es em contr白rio 

』＿  ,. Malhador, 11 de dezembro de 2009; 1880 da Independencia e 1210 
aa nepuoiica 

SARINA M睡露以SILVA FARO 
Prefeita Municipal 
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