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FOLHAS ',.,~I 

PREFEITURA Mui!1cIPAL DE BAURU 
' 

ESTADO DJii SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 142/19 
P. 48.274/J 7 

· · 1 de Bauru CâP •ar? Mu 11c1pa ·' 1a11vo 
Diretoria de ~po10 Leg•~ 

Senhor Presidente, 

Atenciosas audações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 7 M._IO 1019 

Bauru, 10 de maio de 2.019. 

Anexos: Cópia dos arts. 146, 170, 179 da Constituição Federal, arts. 3°, 21, 44, 45 e 56 da Lei Complementar nº 
123/06, Leis Complementares nº 93/96, nº 128/08 e nº 147/14, Leis Federais nº 5.764/71 (art. 4°), nº 8.212/91 (art 
12), nº 8.666/93 (arts. 24, 25, 33 e 64), nº 10.520/02, nº 10.406/02 (arts. 966, 970 e 1179), nº 11.326/06, nº 
11.488/07 e nº 11. 718/08, art. 299 do Código Penal, Decreto Municipal nº 10.123/05 e Leis Municipais nºs 5.775/09 
e 6.240/12. 
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P. 48.274/17 

L:~· :w~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 30/19 
Dispõe sobre o Estatuto Municipal 
da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte - EMME e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municfpio de Bauru, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

§ Iº 

§2' 

§ 3' 

Art. 2º 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta Lei dispõe sobre o Estatuto Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - EMME, estabelecendo 
diretrizes acerca do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para o Microempreendedor Individual (MEi), a 
Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP), em conformidade com o que dispõem os arts. I 46, UI, d, 
170, IX, e 179, todos da Constituição Federal de 1.988, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2.006, com alteração pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2.014. 

Aplicam-se ao MEi, modalidade de microempresa, todps os beneficios previstos nesta Lei para a Microempresa e a 
Empresa de Pequeno Porte, sem prejuízo das garantias que lhes sejam específicas. 

O disposto nesta Lei aplica·se também, desde que tenhar;n auferido, no ano·calendário anterior, receita bruta até o limite 
definido no inciso n do caput do art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006: 

l - às sociedades cooperativas, nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 29 de maio de 2.007 e art. 4° da 
Lei Federal n' 5.764, de 16 de dezembro de l.971; 

II· ao produtor rural pessoa tisica nos termos do art. 12, VIl da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1.991, ressalvadas 
as disposições da Lei Federal n' 1 l.718, de 20 de junho de 2.008; 

III • ao agricultor familiar, nos tennos da Lei Federal nº 11.326, 24 de julho de 2.006, desde que apresente situação 
regular na Previdência Social e no Municfpio. 

Não poderão se beneficiar das regras estipuladas nesta Lei as pessoas jmidicas que se enquadrem nas hipóteses dos 
incisos I ao XI do§ 4°, do art. 3° da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. 

CAPÍTULO! 

Seção 1 
Definição de Pequeno Empresário, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Para os efeitos desta Lei, considera-se MEi, o empresário individual nos moldes da Lei Federal nº 10.406, de 10, de 
janeiro de 2.002, em seus arts. 970 e 1.179, caracterizado como Microempresa e com sua inscrição no Registro de 
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, confonne o caso, desde que aufira receita bruta anual 
inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). 

Não poderá se enquadrar como MEi, empresário individual a pessoa natural que: 

T - possua outra atividade econômica; 

II • exerÇa atividades de natw"eza intelectual, científica, literária ou artística. 

O empresário individual, MEi, quando da sua inscri.ção municipal, deverá acrescentar ao seu nome a expressão 
.. Microempresa" ou a abreviação "ME". 

Para os efeitos desta Lei, considera-se Microempresa e Empresa de Pequeno Porte a sociedade empresária, a sociedade 
simples e o empresário individual nos moldes do art. 966 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2.002, com suas 
inscrições no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

1 - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano
calendário, receita bruta igual ou inferior a RS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 
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PREFEITURA MUNICIPAL D 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 30/19 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 5° 

Parágrafo único. 

Art. 6° 

Art. 7º 

Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

Il - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em 
cada ano-calendário, receita bruta superior a R$, 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas 
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as 
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

Não se inclui no regime desta Lei a pessoa jurídica definida nos incisos 1 a X do parágrafo 4° do art. 3°, da Lei 
Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2.006, 

O empresário individual nos moldes do caput do art. 4ºr quando da sua inscrição municipal, deverá acrescentar ao seu 
nome a expressão "Microempresa" ou a abreviação "ME" . 

CAPÍTULO II 
DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Da Inscrição e Baixa 

Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de abertura e fechamento de empresas deverão observar a 
unicidade do processo de registro e de legalização, buscando, em conjunto, a agilização, compatibilização e integração 
de procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de e~igências e garantir a rapidez e linearidade do processo, sob a 
perspectiva do usuário. 

O processo de registro do MEi, ME e EPP deverá ter trathitação especial e preferencial. 

Fica pennitido o funcionamento de estabelecimentos empresariais ou de prestação de serviços em imóveis residenciais, 
cujas atividades desempenhadas pela ME, EPP e MEi estejam compatíveis com o Plano Diretor de Bauru, Vigilância 
Sanitária, Meio Ambiente, Trânsito, Código de Posturas, Lei de Zoneamento e legislação específica. 

Os requisitos de segurança sanitária, controle ambiental, ocupação do solo, inscrição municipal e prevenção contra 
incêndios, quando existirem, para os fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, deverão ser 
simplificados, racionalizados e unifonnizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, no 
âmbito de suas competências. 

Os órgãos municipais envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dentro de suas respectivas competências, 
deverão disponibilizar aos usuários, de forma presencial ~ pela rede mundial de computadores, informações, orientações 
e instrumentos, de forma integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, 
alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário a certeza quanto à documentação 
exigível e quanto à viabilidade do registro ou da inscrição. 

O processo de registro e de legalização de ME, EPP e MEi deverá atender às normas editadas pelo Comitê para a 
Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, 
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sempre que forem mais benéficas do que 
as normas municipais. 

Seção li 
Da Sala do Empreendedor 

Com o objetivo de orientar os empreendedores, simplificando os procedimentos de registro de empresas no município, 
fica criada a Sala do Empreendedor, com as seguintes atribuições: 

1 - Disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da inscrição municipal e do alvará de 
funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de comunicação oficial; 

II - Emissão da Certidão de Zoneamento na área do empreendimento; 

III - Emissão do "Alvará Digital"; 

IV - Orientação acerca dos procedimentos necessários para a regularização da situação fiscal e tributária dos 
contribuintes; 
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1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO .DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n' 30/19 

§ !' 

§ 2' 

Art. 11 

§ !' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

Art. 12 

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

§ 5' 

§ 6' 

Art. 13 

V • Emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária. 

Na hipótese de indeferimento de alvará ou inscrição municipal, o interessado será infonnado a respeito dos ftmdamentos 
e será oferecida orientação para adequação à exigência legal na Sala do Empreendedor. 

Para a consecução dos seus objetivos. na implantação da Sala do Empreendedor, a administração municipal firmará 
parceria com outras instituições para oferecer orientação acerca da abertura, do funcionamento e do encerramento de 
empresas, incluindo apoio para elaboração de plano de negócios, pesquisa de mercado, orientação acerca de crédito, 
associativismo e programas de apoio oferecidos no município. 

Seção III 
Do Alvará de Funcionamento Provisório e da Fiscalização Orientadora 

Os Órgãos Fiscalizadores Municipais deverão emitir o Alvará de Funcionamento Provisório, que pennitirá o início de 
operação da ME, EPP ou MEi imediatamente após o ato de registro, exceto nos casos em que o grau de risco da 
atividade seja considerado alto. 

Para efeitos desta Lei, considera-se como atividade de risco alto aquelas que possam comprometer o sossego público, 
que tragam riscos ao meio ambiente ou que envolvam: 

I - o manuseio, annazenamento e utilização de material inflamável ou explosivo~ 

II - a aglomeração de pessoas; 

III - a produção de nivel sonoro superior ao estabelecido em Lei; 

IV - outras atividades definidas em Lei Municipal. 

Os órgãos municipais que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento somente 
deverão realizar vistorias após o início de operação do estabelecimento, quando a atividade exercida pela ME, EPP ou 
MEI não envolver grau de risco considerado alto. 

Compete ao Comitê Gestor Municipal relacionar as atividades que possuam grau de risco considerado alto. 

O Alvará de Funcionamento Provisório deverá ser cancelado se, após a notificação da fiscalização, não forem 
cumpridas as exigências estabelecidas pela Administraç~o Municipal, nos prazos por ela definidos . 

A fiscalização exercida sobre a ME, EPP e MEi, no que se refere aos aspectos sanitário, ambiental, tributário e de 
segurança, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade não for considerada como de alto grau 
de risco. 

Deverá ser observado o critério da dupla visita para lavratura de autos de infração contra ME, EPP e MEi, salvo na 
ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. 

Considera-se reincidência, para fins deste artigo, a prática do mesmo ato no período de 24 (vinte e quatro) meses, 
contados da notificação do ato anterior. 

Ressalvadas as hipóteses previstas no§ lº deste artigo, caso seja constatada alguma irregularidade na primeira visita do 
agente público, este fonnalizará Notificação Preliminar, confonne regulamentação, devendo constar expressamente a 
respectiva orientação, os dispositivos normativos correspondentes e o prazo para a regularização. 

Deverá ser concedido prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a regularização da ME. EPP ou MEi. 

Quando o prazo referido no parágrafo anterior ainda não for suficiente para a regularização necessária, o interessado 
deverá fonnalizar com o órgão de fiscalização, um Tenno de Conduta, onde, justificadamente, assumirá o compromisso 
de efetuar a regularização dentro do cronograma que for fixado no referido Termo de ajuste. 

Decorridos os prazos fixados sem a regularização necesSária, será lavrado auto de infração com aplicação da penalidade 
cabível. 

Os alvarás municipais relativos a ME, EPP e MEi deverão ser fornecidos e consultados perante a rede mundial de 
computadores, podendo ser solicitados também eletronicamente. 
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1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 30/19 

Parágrafo único. Compete ao Comitê Gestor Municipal regulamentar a fonna como se dar-se-á a solicitação, expedição e consulta do 
Alvará Digital. 

Art. 14 

§ [º 

§ 2· 

Art. 15 

CAPITUWIII 
DO REGIME TRIBUTÁRIO 

Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverão recolher o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN e-0m base na Lei Complementar nº I 23, de I 4 de dezembro de 2.006, e Resoluções do Comitê Gestor do Simples 
Nacional. 

O regime de substituição tributária ou retenção na fonte de ISS, previsto na legislação tributária municipal, obrigará o 
tomador mesmo quando o serviço for prestado por microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo simples 
Nacional, caso em que o imposto municipal será retido f!recolhido em guia própria do Município. 

A aplicação do regime previsto no parágrafo anterior observará o disposto no§ 4° do art. 21 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2.006. 

As microempresas e as empresas de pequeno porte, sempre que possível e nos termos da Lei, deverão receber 
tratamento tributário diferenciado no que tange aos impostos, taxas e contribuições municipais, mediante a concessão 
dos seguintes beneflcios fiscais: 

I - redução de allquota ou de base de cálculo; 

II - descontos especiais no pagamento à vista dos tributos; 

III - créditos presumidos; 

IV - isenções. 

CAPITULO IV 
DO FOMENTO ÁS INCUBADORAS, CONDOMfNIOS EMPRESARIAIS E EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

Art. 16 

§ !º 

§ 2' 

§ 3º 

Art. 17 

Art. 18 

§ Iº 

O Poder Público Municipal manterá programa de desenvolvimento empresarial, podendo instituir incubadoras de 
empresas, com a finalidade de desenvolver microempresas e empresas de pequeno porte de vários setores de atividade. 

A Prefeitura Municipal será responsável pela implementação do programa de desenvolvimento empresarial referido no 
caput deste artigo, por si ou em parceria com entidades de pesquisa e apoio a microempresas e a empresas de pequeno 
porte, órgãos governamentais, agências de fomento, instituições cientificas e tecnológicas, núcleos de inovação 
tecnológica e instituições de apoio. 

As ações vinculadas à operação de incubadoras serão executadas em local especificamente destinado para tal fim, 
ficando a cargo da municipalidade as despesas com aluguel, manutenção do prédio, fornecimento de água e demais 
despesas de infraestrutura dependerão de previsão orçamentária. 

O prazo máximo de permanência no programa é de 2 (dois) anos para que as empresas atinjam suficiente capacitação 
técnica, independência econômica e comercial, podendo ser prorrogado por prazo não superior a 2 (dois) anos mediante 
avaliação técnica. Findo este prazo, as empresas participantes se transferirão para área de seu domínio ou que vier a ser 
destinada pelo Poder Público Municipal sendo que a ocupação dar-se-á preferencialmente por empresas egressas de 
incubadoras do Município. 

O Poder Público Municipal poderá criar minidistritos industriais, em local a ser estabelecido por lei, e também indicará 
as condições para alienação dos lotes a serem ocupados, voltados preferencialmente para a ME, EPP e MEi. 

O Poder Público Municipal apoiará e coordenará iniciativas de criação e implementação de parques tecnológicos, 
inclusive mediante aquisição ou desapropriação de ~ de terreno situada no Município para essa finalidade que 
dependerão de previsão orçamentária. 

Para consecução dos objetivos de que trata o presente artigo, a Prefeitura Municipal poderá celebrar instrumentos 
jurídicos apropriados, inclusive convênios e outros instrumentos jurfdicos específicos, com órgãos da Administração 
direta ou indireta, federal ou estadual, bem como com organismos internacionais, instituições de pesquisa, 
universidades, instituições de fomento, investimento ou financiamento, buscando promover a cooperação entre os 
agentes envolvidos e destes com empresas cujas atividades estejam baseadas em conhecimento e inovação tecnológica. 
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1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n' 30/19 

§ 2' 

Art. 19 

Parágrafo único. 

Art. 20 

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

§ 5' 

O Poder Público Municipal indicará a Secretaria Mwücipal a quem competirá: 

l - zelar pela eficiência dos integrantes do Parque Tecnológico, mediante ações que facilitem sua ação conjunta e a 
avaliação de suas atividades e funcionamento; 

II - fiscalizar o cwnprimento de acordos que venham ser celebrados com o Poder Público. 

CAPITULO V 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seção 1 
Acesso às Compras Públicas 

Nas contratações públicas de bens, serviços e obras do Município, deverâ ser concedido tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando: 

I - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e da região administrativa de Bauru; 

II - a ampliação da eficiência das políticas públicas; 

m - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos locais; 

IV - apoio às iniciativas de comércio justo e solidário. 

Para efeitos desta Lei, considera-se: 

1 - âmbito local: limites geográficos do Município de Bauru; 

II - âmbito regional: limite geográfico da microrregião de Bawu, confonne definido pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística • IBGE. 

Seção II 
Da Identificação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

A fruição dos beneficias previstos nesta lei em certames municipais fica condicionada à comprovação prévia, pela 
licitante, de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, mediante a apresentação de certidão atualizada expedida pela Junta 
Comercial ou outro docwnento oficial idôneo. 

Em procedimento licitatório presencial, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar, em separado, declaração que comprove sua condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, bem como de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento 
dessa situação. 

Na hipótese do § lº deste artigo, a documentação mencionada deve ser apresentada quando do credenciamento da 
empresa licitante e seus respectivos representantes, não podendo ser considerados documentos que estejam dentro de 
envelopes lacrados de habilitação, os quais apenas serão abertos posteriormente. 

Nos editais, deverá restar especificado que a falsidade das declarações prestadas, objetivando os beneflcios da Lei 
Complementar Federal n' 123, de 14 de dezembro de 2.006, poderá caracterizar o crime de que trata o art 299 do 
Código Penal, sem prejufzo do enquadramento cm ou~as figuras penais e da aplicação das sanções administrativas 
previstas na legislação pertinente, observado o devido processo legal, e implicará., também, o afastamento da licitante, 
se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

No caso de microernpreendedor individual, a declaração da condição de que trata o § 1 º do presente artigo, poderá ser 
substituída pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, emitido pelo Portal do 
Empreendedor. 

Em licitações realizadas por meio eletrônico, a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser 
previamente declarada pela licitante, observados os mecanismos de identificação estabelecidos pelos sistemas adotados 
pelo Município. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO :OE SÃO PAULO 
' 

Ref. Proj. de Lei nº 30/19 

§ 6º 

Art. 21 

§ 1 o 

§ 2º 

Art.22 

Art. 23 

Art. 24 

A falta da declaração de enquadramento da licitante:; como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou sua 
imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licftação, mas tão somente dos beneficios da Lei Complementar 
Fa:leral nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, salvo se em se tratando de licitação ou cota exclusivamente destinada a 
esse tipo de empresa. 

O presidente da comissão de licitação ou o pregoeiro1 comunicará aos presentes, na sessão pública da licitação, na 
primeira oportunidade, quais são as microempresas e $presas de pequeno porte participantes do certame que poderão 
se valer dos beneficias da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. 

Nas licitações realizadas por meio eletrônico, serão observados os mecanismos de identificação estabelecidos de acordo 
com as regras dos respectivos sistemas adotados pelo Mi.rucípio. 

A comissão de licitação ou o pregoeiro decidirá, motivadamente, a respeito da qualificação das licitantes como 
microempresas ou empresas de pequeno porte . 

Seção III 
Das Licitações Púl>licas 

Nos editais de licitação deverâ constar a indicação da Lyi Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, e 
desta Lei, juntamente com a legislação pertinente. 

A facilitação do acesso ao mercado de compras e contratações públicas municipais, com a concessão de tratamento 
diferenciado e simplificado às microempresas e empres$ de pequeno porte, dar-se-â mediante: 

1 - o estabelecimento de licitações para participação exclusiva ou cota reservada, desde que preenchidas as 
condições legais; ' 

II - a possibilidade de, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 
microempresa, empresa de pequeno porte ou ·:microempreendedor individual, ser concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspond~rá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critét;io da Administração Pública Municipal, para a regularização, 
pagamento ou parcelamento do débito e emiss'o de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa, conforme o art. 43, § lº da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2.006; 

llI - a faculdade de cobrir a melhor proposta obtiill.J em certame, oferecida originalmente por pessoa jurídica não 
beneficiária das regras da Lei Complementar Fciieral nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, nos termos do citado 
diploma legal. 

Seção IV 
Da Subcontratação de Microempresas e ~mpresas de Pequeno Porte 

Nas licitações para obras e serviços, o instrumento convocatório deverâ prever: 

1 - percentual mínimo a ser subcontratado e o máximo admitido, sendo vedada a sub-rogação total ou da parcela de 
maior relevância da contratação; 

II - que a(s) microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte a ser(rem) sub-contratada(s) seja(m) indicada(s) e 
qualificada(s) pelo licitante com a descrição dos'bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores; 

III - que para fins de habilitação e durante a vigênC,ia contratual, seja apresentada a documentação de habilitação 
jurídica, qualificação técnica e econômica e de regularidade fiscal e trabalhista da(s) microempresa(s) ou 
empresa(s) de pequeno porte, observando o prazo para regularização, se necessário, sob pena de rescisão; 

IV - a contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo mâximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de 
extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, 
notificando o contratante, sob pena de rescisão e sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a 
inviabilidade da substituição, hipótese em que ficarâ responsâvel pela execução da parcela originalmente 
subcontratada; 

V - que a contratada responsabiliza-se pela padronização, pelo gerenciamento e pela qualidade da subcontratação; 
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Parágrafo único. 

Art. 26 

Parágrafo único. 

Art. 27 

Art. 28 

Art. 29 

VI - que no contrato finnado com a licitante vencedora constará a empresa subcontratada vinculada aos serviços 
acessórios a ela destinados no edital, a qual responderá solidariamente pela parte que lhe cabe; 

Deverá constar no instrumento convocatório, ainda. que a subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

I - microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor; 

II - consórcio composto em sua totalidade por rnic~empresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores, 
respeitado o disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; e 

m - consórcio composto parcialmente por microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor com 
participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

O disposto no inciso II do caput deste artigo deverá ser comprovado no momento da aceitabilidade da proposta, quando 
a modalidade de licitação for pregão, ou no momento da habilitação nas demais modalidades, sob pena de 
desclassificação. 

Não é devida a subcontratação quando esta for inviável, não for vantajosa para a Administração Pública ou representar 
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contra\ado. 

É vedada a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de empresas 
específicas. ' 

Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas stlbcontratadas serão destinados diretamente às microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedores indiyiduais subcontratados. 

São vedadas: 

1 - a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no instrumento convocatório; 

II - a subcontratação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que 
estejam participando da licitação; e 

III - a subcontratação de microempresas ou empresip; de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum 
com a empresa contratante 

Seção V 
Da Licitação Exclusiva e com Cotas ReseITadas 

Nas contratações de valor total estimado de até R$ 80.0,00,00 (oitenta mil reais), o processo licitatório será destinado à 
participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, salvo nos casos previstos no art. 30 desta Lei. 

Em sendo a licitação deserta ou fracassada o processo poderá ser repetido não havendo a obrigatoriedade de 
participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte. 

Nas contratações estimadas com valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta núl reais), a Administração Pública 
Municipal deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte~ cinco 
por cento), reservada à participação exclusiva de microetnpresas e empresas de pequeno porte, salvo nos casos previstos 
no art. 30 desta Lei. 

A reserva de percentual inferior ao previsto no caput deste artigo deverá ser fwidamentada no processo de licitação. 

Durante a fase interna do procedimento licitatório, deverão ser trazidos aos autos do processo administrativo 
documentos que comprovem a existência de ao menos 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrwnento convocatório. 

A previsão editalicia de cota reservada não impede a incidência das regras de preferência na contratação previstas no 
art. 33 desta Lei, na cota de ampla concorrência; 

Nas licitações realizadas nos termos do caput do art. 26 desta Lei, deverá o edital estabelecer que: 
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I - as propostas para ambas as cotas serão abertas e negociadas simultaneamente, se possível, e, nos demais casos, 
sequencialmente, sendo apurado o melhor preço em primeiro lugar em relação à cota de ampla concorrência; 

II - não havendo vencedor para a cota reserva~ esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota de ampla 
concorrência, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 
colocado da cota de ampla concorrência; 

III - se a mesma pessoa jurídica vencer a cota reservada e a cota de ampla concorrência, a contratação do objeto será 
pelo menor valor obtido na licitação; 

IV - o preço ofertado para a cota reservada, não poderá ser superior ao menor preço apurado para a cota de ampla 
concorrência; 

Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o edital também deverá exigir a docwnentação da qualificação 
econômico-financeira e técnica relativa ao objeto total da licitação, quando cabível, bem como prever a inabilitação na 
cota reservada da licitante que não a houver apresentado. 

Tratando-se de licitação na modalidade pregão, a negociação deverá ser retomada nos tennos do inciso ll do caput deste 
artigo após ser constatada a ausência de vencedor na cota reservada, considerando-se a alteração do quantitativo a ser 
contratado. 

Seção VI 
Da Impossibilidade de Estabelecimento de Tratamento Favorecido 

Os beneflcios previstos na Seção V deste Capítulo não sC aplicam quando: 

I - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de 
pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório; 

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso 
para a Administração Pública Municipal ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 
contratado; 

III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos tennos dos arts. 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de jwlho de 
1.993, excetuando-se as dispensas previstas nOs incisos 1 e ll do art. 24 da mesma lei, nas quais a compra 
deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, observando-se o disposto 
nos demais incisos deste artigo; 

a) A não aplicação da preferência prevista neste inciso, deverá ser justificada no processo de contratação. 

IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar os objetivos previstos nesta Lei; 

V - a licitação for deserta ou fracassada. 

A não aplicação dos beneficias de que tratam as Seções V e VI deste Capítulo, em razão do enquadramento nas 
hipóteses dos incisos 1, II e IV do caput deste artigo depende de ato administrativo devidamente motivado e subscrito 
pela autoridade responsável pela homologação da licitação. 

Considera-se não vantajosa a contratação quando: 

l - o preço ofertado para a cota resetvada, nos casos do art. 26 desta Lei, for superior ao menor preço apurado para 
a cota de ampla concorrência; 

li - revelar-se comprovadamente antieconómica, ou seja, acima do preço estimado pela Administração. 

Seção VII 
Da Regularidade Fiscal em Licitação 

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente 
alguma restrição. 
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Na fase de habilitação, deverá ser apresentada e co~ferida toda a documentação e, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período,.para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débiio, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

Para aplicação do disposto no § 1 º,o prazo para regularização fiscal será contado a partir: 

1 - da declaração de vencedor, na licitação na modijtlidade pregão; ou 

II - da divulgação do resultado do julgamento das ~repostas, nas modalidades de licitação previstas na Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

A prorrogação do prazo previsto no § 1 º deste artigo pqderá ser concedida pelo presidente da comissão ou pregoeiro de 
licitação quando requerida motivadamente pelo licitánte a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 
insuficiente para o empenho, devidamente justificado. 

§ 4° A não regularização da docwnentação no prazo preyisto no § 1º deste artigo implicará decadência do direito à 
contratação, ensejando a aplicação das sanções cabíveis' e a avaliação quanto ao prosseguimento do certame, nos tennos 
do art. 36 desta Lei. 

Art. 32 Dadas as peculiaridades do pregão presencial, em ocorrendo a constatação da apresentação de docwnentação com 
restrição por microempresa ou empresa de pequeno porte, assim qualificada nos tennos da Lei Complementar Federal nº 
123, de 14 de dezembro de 2.006, a sessão deverá ser sµspensa, concedendo-se o prazo previsto no§ lº do art. 31 desta 
Lei para regularização, de fonna a possibilitar sua retomada, após o decurso deste prazo. 

Parágrafo único. Esgotado o prazo sem o cwnprimento da providência, q pregoeiro inabilitará a licitante, nos moldes do § 1:' do art. 31 
desta Lei, dando prosseguimento ao certame, sem prejuízo das sanções cabíveis, confonne disposto nas Leis Federais nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, e no edital respectivo. 

Art. 33 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art.34 

§ lº 

Seção VIII 
Da Preferência de Contratação 

É assegurada a preferência de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, como critério de desempate. 

Considera-se empate a situação em que a proposta apres
1
entada por microempresa e empresa de pequeno porte seja igual 

ou superior, em até 10% (dez por cento), à proposta c;la pessoa jurídica mais bem classificada, não enquadrada nos 
tennos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dc!zembro de 2.006. 

Para licitações na modalidade pregão, o intervalo previs~o no § 1 º deste artigo é de até 5% (cinco por cento). 

É extensível o beneficio aos consórcios e sociedades de propósito específico fonnados exclusivamente por 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte. ' 

Na licitação na modalidade pregão, após o encerrarnentg da fase de lances, antes da classificação definitiva de preços, e 
nas demais modalidades, na classificação das propostas, ,o pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação deverá: 

1 - verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou empresa de pequeno porte, assim 
qualificada, hipótese em que será afastado o exercício do direito de preferência, prosseguindo-se com as regras 
do certame; 

II - verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, se há preços ofertados 
por licitantes assim qualificadas nos limites e modalidades previstos no art. 33 desta Lei; 

III - conceder, no caso de empate ficto, o prazo máximo de 5 (cinco) minutos, no pregão, e o prazo máximo 
estabelecido no edital respectivo, nas demais modalidades de licitação, para que a microempresa ou empresa de 
pequeno porte mais bem classificada, querendo, apresente proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, sob pena de preclusão. 

No pregão, caso wna microempresa ou empresa de pequeno porte não preencha os requisitos para participar da fase de 
lances, não poderá invocar o beneficio do empate ficto. 
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Art. 36 

§ lº 

§ 2º 

Art. 37 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresas e empresas de pequeno porte e destas em relação à 
proposta de menor valor, deve o pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação efetuar sorteio, para fins de 
classificação preliminar e possibilidade do exercício do beneficio do empate ficto. 

No prazo concedido para desempate, se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não 
exercer o beneficio de ofertar preço inferior àtju~le considerado vencedor do certame, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipóteSe do empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito, garantidos os mesmos prazos inicialmerite concedidos. 

Aplicam-se as regras constantes do caput e dos §§ 1 ºa 3° deste artigo às licitações do tipo técnica e preço e melhor 
técnica, no momento da análise das propostas comerciais. 

Alcançado o preço final na nova proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte deverá o 
pregoeiro ou a comissão de licitação prosseguir mediante análise de sua aceitabilidade, recusando proposta de preço 
excessivo ou manifestamente inexequível, e promovendo, no pregão, a negociação. 

Definido o preço final, prosseguir-se-á na licitação, observando-se os procedimentos próprios de cada modalidade 
licitatória. 

Não se concretizando a contratação da microempresa!~ ou empresa de pequeno porte, o pregoeiro ou a comissão de 
licitação observará o seguinte: ' 

1 - na hipótese da microempresa ou empresa de, pequeno porte ter se sagrado vencedora da licitação, com o 
beneficio do empate ficto previsto no§ 2º do art. 44 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2.006, poderão ser convocadas as remanes~tes que porventura se enquadrem na situação do empate ficto, 
na ordem classificatória, para o exercício do, mesmo direito, desconsiderado o preço ofertado no primeiro 
desempate, garantidos os mesmos prazos inicia~mente concedidos; 

II - no caso da microempresa ou empresa de pequepo porte ter se sagrado vencedora da licitação por ter sido desde 
logo a mais bem classificada, poderão ser covvocadas as licitantes remanescentes, na ordem classificatória, 
para o prosseguimento do certame ou da contfal:ação, conforme o caso, sem a aplicação do beneficio do empate 
ficto. 

Na hipótese do inciso l do caput deste artigo, não haveç.do o exercício do beneficio do desempate por microempresa ou 
empresa de pequeno porte ou sua efetiva contratação,! o objeto licitado poderá ser adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame, nos termos do dis~osto no § 1 ºdo art. 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 
14 de dezembro de 2.006. 

Nas demais hipóteses, as licitantes remanescentes convocadas deverão observar as mesmas condições propostas pela 
primeira classificada, não contratada, inclusive quanto ~os preços alcançados, nos termos do disposto no § 2º do art. 64 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, salVo na modalidade pregão, em que o pregoeiro, em nova sessão 
pública, examinará as ofertas subsequentes até a apur4ção de uma que atenda ao edital, podendo, inclusive, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2.002. 

O edital de licitação poderá prever, justificadamenteJ prioridade de contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sediadas local ou regionalmente. 

Aplica-se o disposto neste artigo. às situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas no âmbito local ou regional, sej'*1t iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço 
válido. 

A preferência descrita no caput do presente artigo, consistirá na oportunidade para que a microempresa e empresa de 
pequeno porte sediada no âmbito local ou regional, venha a apresentar proposta de preço inferior àquele melhor 
ofertado. 

A preferência será inicialmente destinada às microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município de 
BaunúSP e, em não havendo microempresas e empresas de pequeno porte nessa condição, cuja proposta atenda ao 
disposto no § 1 º do presente artigo, a preferência poderá ser direcionada às microempresas e empresas de pequeno porte 
situadas no âmbito regional. 

Para a modalidade de pregão o limite previsto neste parágrafo, será verificado após a fase de lances verbais. 
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Nas licitações a que se refere o caput do presente artig9, a prioridade será aplicada apenas para os lotes reservados para 
participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Seção IX 
Das Atas de Registro de Preços 

Aplicam-se as disposições desta Lei às licitações para formação de Atas de Registro de Preços. 

Para as Atas de Registro de Preços que contemplem cotas reservadas e cotas abertas à ampla concorrência para um 
mesmo item, sendo detentoras pessoas jurídicas distintas: 

I - o órgão gerenciador organizará os quantitativos individuais destinados aos órgãos participantes; 

II - as aquisições serão realizadas proporcionalmente, em relação à cota principal e reservada. 

Seção X 
Estímulo ao Mercado Local 

A Administração Municipal incentivará a realização de feiras de produtores e artesãos, assim como apoiará missão 
técnica para exposição e venda de produtos locais em outros municípios de grande comercialização. 

CAPITULO VI 
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E Á CAPITALIZAÇÃO 

A Administração Pública Municipal, para estímulo ao crédito e à capitalização dos empreendedores e das empresas de 
micro e pequeno porte, poderá reservar em seu orçamento anual percentual a ser utilizado para apoiar programas de 
crédito e ou garantias, isolados ou suplementannente aos programas instituídos pelo Estado ou a União, de acordo com 
regulamentação do Poder Executivo. 

A Administração Pública Municipal deverá apoiar a instalação e a manutenção, no Município, de cooperativas de 
crédito e outras instituições financeiras, público e privadas, que tenham como fina1idade a realização de operações de 
crédito com microempresas e empresas de pequeno porte. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, em parceria com agentes públicos, 
associações empresariais, profissionais liberais, profiss~onais do mercado financeiro, de capitais e/ou de cooperativas de 
crédito, deverá sistematizar as informações relacionadas a crédito e financiamento e disponibili7.á.-las aos 
empreendedores e às microempresas e empresas de pequeno porte do Município . 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de adesão ao banco da terra, com a União, por intermédio 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, visando à instituição do Núcleo Municipal Banco da Terra no Município 
(confonne definido na Lei Complementar nº 93, de 04, de fevereiro de 1.996), para a criação do projeto BANCO da 
TERRA, cujos recursos serão destinados à concessão de créditos a microempreendimentos do setor rural no âmbito de 
programas de reordenação fundiária. 

CAPÍTULO VII 
DO APOIO AO ASSOCIA TIVISMO 

Art. 45 O Poder Executivo deverá incentivar microempresas e empresas de pequeno porte a organizarem-se em Sociedades de 
Propósito Espec[fico, na forma prevista no art. 56 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, ou outra 
forma de associação para os fins de desenvolvimento dC1.Suas atividades. 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alocar recursos para esse fim em seu orçamento. 

Art. 46 A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação econômica do Município e incentivar o fortalecimento 
das principais atividades empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas. 

Art. 47 O Poder Executivo adotará mecanismos de incentivo às cooperativas e associações, para viabilizar a criação. a 
manutenção e o desenvolvimento do sistema associativo e cooperativo no Municfpio através do: 

1- estimulo à inclusão do estudo do cooperativismo e associativismo nas escolas do mwiicípio, visando ao 
fortalecimento da cultura empreendedora como forma de organização de produção. do conswno e do trabalho; 
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Art. 49 

Parágrafo único. 

Art. 50 

§ \º 

§ 2º 

Art. 51 

Parágrafo único. 

II - estímulo à forma cooperativa de organização ~ocial, econômica e cultural nos diversos ramos de atuação, com 
base nos princípios gerais do associativismo e ~a legislação vigente; 

m - estabelecimento de mecanismos de triagem e q~alificação da informalidade, para implementação de associações 
e sociedades cooperativas de trabalho, visando à inclusão da população do município no mercado produtivo 
fomentando alternativas para a geração de trab8.lho e renda; 

IV - criação de instrumentos específicos de estímuld à atividade associativa e cooperativa destinadas à exportação; 

V - apoio aos funcionários públicos e aos empreSários locais para organizarem-se em cooperativas de crédito e 
consumo; 

VI - cessão de bens e imóveis do município. 

CAPÍTIJLO WII 
DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E (>O ACESSO À INFORMAÇÃO 

Fica o Poder Público Municipal autorizado a prortlover parcerias com instituições públicas e privadas para o 
desenvolvimento de projetos de educação empreendedpra, com objetivo de disseminar conhecimento sobre gestão de 
microempresas e empresas de pequeno porte, associativjsmo, cooperativismo, empreendedorismo e asslllltos afins. 

Estão compreendidos no âmbito do caput deste artigo ~ções de caráter curricular ou extra-curricular, voltadas a alunos 
do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, <$sim como a alunos de nível médio e superior de ensino. 

Os projetos referidos neste artigo poderão assumir a forma de fornecimento de cursos de qualificação; concessão de 
bolsas de estudo; complementação de ensino bãsico pÓblico e particular; ações de capacitação de professores; outras 
ações que o Poder Público Municipal entender cabíveis para estimular a educação empreendedora. 

Na escolha do objeto das parcerias referidas neste artigo terão prioridade projetos que: - sejam profissionalizantes; -
beneficiem portadores de necessidades especiais, idosos ou jovens carentes; - estejam orientados para identificação e 
promoção de ações compatíveis com as necessidades, potencialidades e vocações do município. 

Fica o Poder Público Municipal autorizado a ptomover parcerias com órgãos governamentais, centros de 
desenvolvimento tecnológico e instituições de ensino pára o desenvolvimento de projetos de educação tecnológica, com 
os objetivos de transferência de conhecimento gera,do nas instituições de pesquisa, qualificação profissional e 
capacitação no emprego de técnicas de produção . 

Compreendem-se no âmbito deste artigo a concessão de: bolsas de iniciação científica, a oferta de cursos de qualificação 
profissional, a complementação de ensino básico públicb e particular e ações de capacitação de professores. 

Fica o Poder Público Municipal autorizado a implantar programa para fornecimento de sinal de Internet em banda larga 
via cabo, rádio ou outra forma, inclusive wireless (WiJFi), para pessoas fisicas; jurídicas e órgãos governamentais do 
Município. 

Caberá ao Poder Público Municipal estabelecer prioridades no que diz respeito ao fornecimento do sinal de Internet, 
valor e condições de contraprestação pecuniária, vedaçqes à comercialização e cessão do sinal a terceiros, condições de 
fornecimento, assim como critérios e procedimentos para liberação e interrupção do sinal. 

As microempresas e empresas de pequeno porte terão preferência e prioridade ao acesso dos serviços previstos no caput 
deste artigo. 

O Poder Público Municipal poderá instituir programa de inclusão digital, com o objetivo de promover o acesso de micro 
e pequenas empresas do Município às novas tecnologias da informação e comunicação, em especial à Internet. 

Compreendem-se no âmbito do programa referido no caput deste artigo: a abertura e manutenção de espaços públicos 
dotados de computadores para acesso gratuito e livre à Internet; o fornecimento de serviços integrados de qualificação e 
orientação; a produção de conteúdo digital e não-digital para capacitação e informação das empresas atendidas; a 
divulgação e a facilitação do uso de serviços públicos oferecidos por meio da Internet; a promoção de ações, presenciais 
ou não, que contribuam para o uso de computadores e de novas tecnologias; o fomento a projetos comunitários baseados 
no uso de tecnologia da informação; a produção de pesquisas e informações sobre inclusão digital. 
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PREFEITURA MpNICIPAL DE BAURU 

ESTADOIDE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 30/19 

Art. 52 

Art. 53 

§ Iº 

§ 2' 

§ 3º 

§ 4' 

Art. 54 

Fica autorizado o Poder Público Mwticipal a firmar convênios com dirigentes de unidades acadêmicas para o apoio ao 
desenvolvimento de associações civis, sem fins lucrativos, que reúnam individualmente as condições seguintes: 

1 - ser constituída e gerida por estudantes; 

Il- ter como objetivo principal propiciar a seus participes condições de aplicar conhecimentos teóricos adquiridos 
durante seu curso; 

m- ter entre seus objetivos estatutários o de oferecer serviços a microempresas e a empresas de pequeno porte; 

IV - ter em seu estatuto discriminação das atribuições, responsabilidades e obrigações dos participes; 

V- operar sob supervisão de professores e profissionais especializados. 

CAPÍTULO IX 
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

O Poder Público Municipal poderá promover parcerias com órgãos governamentais, entidades de pesquisa rural e de 
assistência técnica a produtores rurais desde que seguidos os preceitos legais, que visem à melhoria da produtividade e 
da qualidade de produtos rurais mediante aplicação de conhecimento técnico na atividade de pequenos produtores 
rurais. 

Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, cooperativas e entidades da iniciativa privada 
que tenham condições de contribuir para a implementação de projetos mediante geração e disseminação de 
conhecimento, fornecimento de inswnos a pequenos ·produtores rurais; contratação de serviços para a locação de 
máquinas, equipamentos e abastecimento; e outras atividades rurais de interesse comwn. 

Somente poderão receber os beneficias das ações referidas no caput deste artigo pequenos produtores rurais que, em 
conjunto ou isoladamente, tiverem seus respectivos planos de melhoria aprovados por Comissão formada por 03 (três) 
membros, representantes de segmentos da área rural, indicados pelo Poder Público Municipal, os quais não terão 
remuneração e cuja composição será rotativa 

Estão compreendidas no âmbito deste artigo atividades rle conversão de sistema de produção convencional para sistema 
de produção orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais 
e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto-sw;tentação, a maximização dos beneficias sociais, a minimização 
da dependência de energias não renováveis e a e1iminação do emprego de agrotóxicos e outros inswnos artificiais 
tóxicos, assim como de organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizantes em qualquer fase do processo 
de produção, annazenamento e de conswno. 

Competirá à Secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal disciplinar e coordenar as ações necessárias à 
consecução dos objetivos das parcerias referidas neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO!X 
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

As empresas instaladas no município poderão usufruir de incentivos fiscais e tributários definidos em lei, quando 
comprometerem·se formalmente com a implementação de pelo menos 8 (oito) das seguintes medidas: 

1 - preferência às microempresas e empresas de pequeno porte situadas no município nas compras e contratação de 
serviços; 

II - contratação preferencial de moradores locais como empregados; 

Ili - reserva de wn percentual de vagas para portadores de deficiência fisica; 

IV - reserva de wn percentual de vagas para maiores de 50 (cinquenta) anos; 

V - disposição seletiva do lixo produzido para doação dos itens comercializáveis a cooperativas do setor ou a 
entidades assistenciais do Município; 

VI - manutenção de praça pública e restauração de edificios e espaços públicos de importância histórica e 
econômica do município; 
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PREFEITURA M;UNICIPAL DE BAURU 

' 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 30/19 

Art. 55 

Art. 56 

§ lº 

§ 2' 

Art. 57 

VII - adoção de atleta morador do município; 

V!Il- oferecimento de estágios remunerados para estudantes universitários ou de escolas técnicas locais na 
proporção de um estagiário para cada 30 (trinta) empregados; 

IX- decoração de ambientes da empresa com obras de artistas e artesãos do município; 

X- exposição em ambientes sociais da empresa de produtos típicos do município de importância para a economia 
local; 

XI- curso de educação empreendedora para empregados operacionais e administrativos; 

XII- curso básico de infonnática para empregados operacionais e administrativos; 

XIII - manutenção de microcomputador conectado à Internet para pesquisas e consultas de funcionários em seus 
horários de folga, na proporção de um equipamento para cada 30 (trinta) funcionários; 

XIV- oferecimento, uma vez por mês aos funcionários, em horário a ser convenientemente estabelecido pela 
empresa, de espetáculos artísticos (teatro, música, dança, ... ) encenados por artistas locais; 

XV - Premiação de associações de bairro que promovam mutirões ambientais contra o desperdício de água, 
promoção da reciclagem e pela coleta seletiva. 

XVI - proteção dos recursos hídricos e ampliação dos serviços de tratamento e coleta de esgoto. 

XVII - Apoio a profissionais da empresa "palestrantes voluntários" nas escolas do município. 

XVIII - Participação fonnal em ações de proteção ao meio ambiente, inclusive programas de crédito de carbono. 

XIX - Apoio ou participação em projetos e programas de comércio justo e solidário. 

XX - Ações de preservaçãn I conservação da qualidade ambiental (Programa Selo Verde). 

O monitoramento da adoção de políticas públicas referidas neste capitulo será de atribuição dos órgãos designados nas 
respectivas leis de criação dos incentivos fiscais e tributários. 

CAPÍTULO XI 
DO AGENTE DE DESENVOL~MENTO SOCIAL 

Caberá ao Poder Executivo, por meio da Secretaria ~unicipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, 
designar Agente de Desenvolvimento para a efetivação do disposto neste Estatuto Municipal, bem como na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. 

A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulações das ações públicas para a 
promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que 
visem ao cumprimento das disposições e diretrizes cÓntidas neste Estatuto e na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2.006, sob supervisão do Secretário MuniCipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. 

O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

1 - residir no Municfpio de Bauru; 

II - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a fonnação de Agente de 
Desenvolvimento; 

III - haver conchúdo o ensino fundamental. 

CAPITULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Fica institufdo o "Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e do Desenvolvimento", que será comemorado em 5 de 
outubro de cada ano. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 30/19 

Parágrafo único. 

Art. 58 

Art. 59 

Art.60 

Art. 61 

Art. 62 

Entre I e 10 de outubro de cada ano, deverá ser reali~ada audiência pública na Câmara dos Vereadores, amplamente 
divulgada, em que serão ouvidas lideranças empresariais e debatidas propostas de fomento aos pequenos negócios e 
melhorias da legislação específica. ' 

Nas licitações na modalidade pregão serão observadasJas disposições previstas no Decreto Municipal 10.123, de OI de 
dezembro de 2.005, e da Lei Complementar Federal n 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos beneficias deverão ser 
mencionados expressamente no edital. 

Os preços das licitantes inabilitadas não serão vinculati~os para a Administração, podendo o pregoeiro ou a comissão de 
licitação, examinar as ofertas subsequentes, na ordem 1de classificação, até a apuração de wna licitante que atenda ao 
edital no tocante à sua proposta e habilitação. 

Eventuais editais já publicados ou licitações já concluídas observarão exclusivamente os termos em que foram 
elaborados, sendo dispensável seu ajuste para adequaçãb a esta Lei . 

Ficam revogadas as Leis Municipais nº 5.775, de 21 de,setembro de 2.009 e nº 6.240, de 20 de julho de 2.012. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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PREFEITURA MjUNICIPAL DE BAURU 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

ESTADO, DE SÃO PAULO 

~EXPOSIÇÃO DE MOTIVO~ 
10, maio, 19 

Temos a honra de encaminhar a essa Augusta Casa o presente Projeto de Lei que uma vez aprovado, irá aprimorar e 
adequar a Lei Geral do Município confonne arts. 146, m, d, 170, XI e 1J9, todos da Constituição Federal de 1.988, bem como as Leis 
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, nº 128 de 19 de dezetl)bro de 2.008 e nº 147, de 7 de agosto de 2.014. 

Desde a Constituição Federal de 1.988, os municípios assumiram mais atribuições e responsabilidades. Durante muitos 
anos, os esforços das administrações municipais foram concentrados na urgÇn<?ia em melhorar as condições de saúde, educação, segurança e 
infraestrutura nas cidades e na zona rural. Portanto, é recente a inclusão1·da promoção do desenvolvimento como prioridade na agenda 
municipalista. 

A Prefeitura tem papel preponderante no desenvolvim1nto. Garantir um ambiente de negócios adequado transfonna a 
vida do município. Um trabalho que começa dentro do Poder Executivo municipal com planejamento e integração de ações. 

Todas as ações dirigidas ao desenvolvimento sustentável necessitam de uma base sólida, uma legislação adequada aos 
objetivos que se pretende alcançar. A Lei Geral Municipal das Micro e Pyquenas Empresas é wn marco regulatório fundamental para o 
desenvolvimento de todas as cidades brasileiras. 

Desta fonna, apresentamos o presente Projeto de 
Município às mudanças da legislação Federal, bem como à realidade 1 
Empresa de Pequeno Porte - EMME. 

Atenciosas saudações 

\ 

,• objetivan o o aprimoramento e adequação da Lei Geral do 
at,1 criando-s um novo Estatuto Municipal da Microempresa e da 

----------··---... ~--w...._._ 

. ' 
~Aürtí:-i!i Sog;:.Jta 

~!l"Mit!i,IOfNTE 
16 

( 



Lcp 128 

; -

• 

• 

1 of27 

' 

a 
http://www.planalto.gov.br/ccivil _ 03/Jeis/Jcp/Jcp 128.htm 

. l~;· : º)~t ~E 
Presidência da Rep bllca 

Casa Civil 
Subchefia para Ass'untos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 128, DE 19 D~ DEZEMBRO DE 2008 

Producão de efeito Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 
2006, altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 

(Alterações contempladas na republicação em atendimento 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.406, de 10 de janeiro de 
ao disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 139, de 10 de 2002 - Código Civil, 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá 
novembro de 2011.) outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

Art. 1~ A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
modificações: 

"Art. 13 . 

§ 1~ ........................................................ , ....................... . 

IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR; 

....................................................................... :···········" (NR) 

"Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno 
porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante aplicação da 
tabela do Anexo 1 desta Lei Complementar . 

................................................................................... " (NR) 

"Art. 25 ........................................................................ . 

Parágrafo único. A declaração de que trata o caput deste artigo constitui 
confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e 
contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nela 
prestadas." (NR) 

"Art. 41. Os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada em julzo 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto no § 5~ deste 
artigo . 

....................................................................... \ .................... . 

§ 42 Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribuições que não 
tenham sido recolhidos resultantes das informaçõés prestadas na declaração a que se 
refere o art. 25 desta Lei Complementar. 

§ 5~ Excetuam-se do disposto no caput deste artigo: 

1 - os mandados de segurança nos quais se impugnem atos de autoridade 
coatora pertencente a Estado, Distrito Federal ou Municlpio; 

li - as ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municlpios, as quais serão propostas em face desses entes 
federativos, representados em julzo por suas respectivas procuradorias; 

Ili - as ações promovidas na hipótese de celebração do convênio de que trata o§ 
3~ deste artigo." (NR) 
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Art. 2". A Lei Complementar nº 123. de 14 de dezembro de 2006, 
1 

passa a vigorar com as seguintes 
módificações: 1 

"Art. 2g ........................................................................ . l :~~~~~2 
: ºID ~ · 1 

1 - Comitê Gestor do Simples Nacional, ~'inculado ao Ministério da Fazenda, 
composto por 4 (quatro) representantes da Secr taria da Receita Federal do Brasil, 
como representantes da União, 2 (dois) dos Estad se do Distrito Federal e 2 (dois) dos 
Municlpios, para tratar dos aspectos tributários; e ' 

................................................................................... " (NR) 

"Art. 3". .......................................................................... . 

§ 4". Não poderá se beneficiar do tratamento juridico diferenciado previsto nesta 
Lei Complementar, incluldo o regime de que trata o.art. 12 desta Lei Complementar, para 
nenhum efeito legal, a pessoa juridica: 

§ 5g O disposto nos incisos IV e VII do'§ 4". deste artigo não se aplica à 
participação no capital de cooperativas de crédito,, bem como em centrais de compras, 
bolsas de subcontratação, no consórcio referido no_jart. 50 desta Lei Complementar e na 
sociedade de propósito especifico prevista no art'. 56 desta Lei Complementar, e em 
associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia 
solidária e outros tipos de sociedade, que tenrlam como objetivo social a defesa 
exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte . 

................................................................................... " (NR) 

"Art. 9". ....................................................................... . 

§ 3". No caso de existência de obriga\;ões tributárias, previdenciárias ou 
trabalhistas referido no caput deste artigo, o titular, o sócio ou o administrador da 
microempresa e da empresa de pequeno porte quelse encontre sem movimento há mais 
de 3 (três) anos poderá solicitar a baixa nos registros dos órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais independentemente do pa~amento de débitos tributários, taxas 
ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas declarações nesses periodos, 
observado o disposto nos§§ 4". e 5". deste artigo . 

§ 4". A baixa referida no § 3". deste artigo nã'o impede que, posteriormente, sejam 
lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da 
simples falta de recolhimento ou da prática, cotnprovada e apurada em processo 
administrativo ou judicial, de outras irregularidades: praticadas pelos empresários, pelas 
microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus sócios ou 
administradores. 

§ 5". A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 3". deste artigo importa 
responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios ~ dos administradores do perlodo de 
ocorrência dos respectivos fatos geradores. 

§ 6". Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o prazo de 60 (sessenta) 
dias para efetivar a baixa nos respectivos cadastros. 

§ 7". Ultrapassado o prazo previsto no § 6". deste artigo sem manifestação do 
órgão competente, presumir-se-á a baixa dos registros das microempresas e a das 
empresas de pequeno porte. 

§ 8". Excetuado o disposto nos §§ 3". a 5". deste artigo, na baixa de microempresa 
ou de empresa de pequeno porte aplicar-se-ão as regras de responsabilidade previstas 
para as demais pessoas juridicas. 
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§ 9~ Para os efeitos do § 3~ deste artigo, considera-se sem movimento a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte que1não apresente mutação patrimonial e 
atividade operacional durante todo o ano-calendário'." (NR) 

"Art. 13 ....................................................................... . 1 :~~~;2~:'-%-(._,.i_._~_.._1f-&:;::=--
····························································································· i...:....;:_::..::..::::=~====1 
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a 

cargo da pessoa jurldica, de que trata o art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, 
exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dediquem às 
atividades de prestação de serviços referidas nos §§ 5~-C e 5~-D do art. 18 desta Lei 
Complementar; 

§ 1~ ················································································ 

XIII- ............................................................................. . 

g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do 
recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal: 

1. com encerramento da tributação, observado o disposto no inciso IV do§ 4° do 
art. 18 desta Lei Complementar; ' -

2. sem encerramento da tributação, hipóte~e em que será cobrada a diferença 
entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer valor; 

h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou 
mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo 
à diferença entre a allquota interna e a interestadual; 

§ 5l! A diferença entre a alíquota interna, e a interestadual de que tratam as 
alíneas g e h do inciso XIII do § 1~ deste artigo será calculada tomando-se por base as 
alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. 

§ 6~ O Comitê Gestor do Simples Nacional: 

1 - disciplinará a forma e as condições em que será atribulda à microempresa ou 
empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional a qualidade de substituta 
tributária; e 

li - poderá disciplinar a forma e as condições em que será estabelecido o regime 
de antecipação do ICMS previsto na alínea g do inciso XIII do § 1 ~deste artigo.• (NR) 

"Art. 17 ....................................................................... . 

XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se 
referir a prestação de serviços tributados pelo ISS. 

§ 1° As vedações relativas a exerclcio de· atividades previstas no caput deste 
artigo não se aplicam às pessoas jurldicas que se dediquem exclusivamente às 
atividades referidas nos §§5'.'-Ba 5~-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam 
em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput 
deste artigo . 

................................................................................... " (NR) 
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"Art. 18 ...................................................................... . 

§ 4~ ............................................................................ .. 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

V - as receitas decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior, 
inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportadora ou da sociedade de 
propósito especifico prevista no art. 56 desta Lei Complementar. 

§ 5º As atividades industriais serão tributadas na forma do Anexo li desta Lei 
Complementar. 

§ 5~-A. As atividades de locação de bens móveis serão tributadas na forma do 
Anexo Ili desta Lei Complementar, deduzindo-se da al!quota o percentual 
correspondente ao ISS previsto nesse Anexo. 

§ 5~-B. Sem prejulzo do disposto no § 1~ do art. 17 desta Lei Complementar, 
serão tributadas na forma do Anexo Ili desta Lei Complementar as seguintes atividades 
de prestação de serviços: 

1 - creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental; 

li - agência terceirizada de correios; 

Ili - agência de viagem e turismo; 

IV - centro de formação de condutores de veiculas automotores de transporte 
terrestre de passageiros e de carga; 

V - agência lotérica; 

VI - serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus, 
outros veiculas pesados, tratores, máquinas e equipamentos agrlcolas; 

VII - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veiculas 
automotores; 

VIII serviços de manutenção e repar11ção de motocicletas, motonetas e 
bicicletas; 

IX - serviços de instalação, manutenção e réparação de máquinas de escritório e 
de informática; 

X - serviços de reparos hidráulicos, elétrico~, pintura e carpintaria em residências 
ou estabelecimentos civis ou empresariais, bem como manutenção e reparação de 
aparelhos eletrodomésticos; 

XI - serviços de instalação e manutenção de aparelhos e sistemas de ar
condicionado, refrigeração, ventilação, aquecimento e tratamento de ar em ambientes 
controlados; 

XII - veiculas de comunicação, de radiodifusão sonora e de sons e imagens, e 
mldia externa; e 

XIII -transporte municipal de passageiros. 

§ 5~-C. Sem prejulzo do disposto no§ 1~ do art. 17 desta Lei Complementar, as 
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV 
desta Lei Complementar, hipótese em que não estará inclulda no Simples Nacional a 
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo 
ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou 
responsáveis: 

1 - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma 

13/0512019 15:21 



Lcp 128 

' 

• 

• 

5 of27 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/leis/lcp/lcp 128.htm 

de subempreitada; 

li - empresas montadoras de estandes para ·\eiras; 

Ili - escclas livres, de línguas estrangeiras, artes, cursos técnicos e gerenciais; 

íV - produção cultural e artistica: e 

V - produção cinematográfica e de artes cênicas. 

§ 5~-D. Sem prejuízo do disposto no § 1~ do art. 17 desta Lei Complementar, as 
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V 
desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a 
ccntribuição prevista no inciso VI do caput do art. i3 desta Lei Complementar, devendo 
ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais ccntribuintes ou 
responsáveis: 

1 - cumulativamente administração e locaçãd de imóveis de terceiros; 

li - academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais; 

111 - academias de atividades flsicas, de~portivas, de natação e escclas de 
esportes: 

IV - elaboração de programas de ccmputadores, inclusive jogos eletrôniccs, 
desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante: 

V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de ccmputação; 

VI - planejamento, ccnfecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, 
desde que realizados em estabelecimento do optanle: 

VII - escritórios de serviços ccntábeis; e 

VIII - serviço de vigiláncia, limpeza ou ccnservação. 

§ 5~-E. Sem prejuízo do disposto no§ 1~ do art. 17 desta Lei Complementar, as 
atividades de prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal de 
cargas serão tributadas na forma do Anexo Ili desta Lei Complementar, deduzida a 
parcela ccrrespondente ao ISS e acrescida a parcela ccrrespondente ao ICMS prevista 
no Anexo 1 desta Lei Complementar. 

§ 5~-F. As atividades de prestação de servi~s referidas no § 2~ do art. 17 desta 
Lei Complementar serão tributadas na forma do Anfi!XO Ili desta Lei Complementar, salvo 
se, para alguma dessas atividades, houver previsão expressa de tributação na forma dos 
Anexos IV ou V desta Lei Complementar. 

§ 6° No caso dos serviços previstos no § 2° do art. 6º da Lei Complementar nº 
116. de 31 de julho de 2003, prestados pelas microempresas e pelas empresas de 
pequeno porte, o tomador do serviço deverá reter o montante correspondente na forma 
da legislação do município onde estiver localizado,, observado o disposto no § 4~ do art. 
21 desta Lei Complementar. 

§ 7° A sociedade de propósito específicc de que trata o art. 56 desta Lei 
Complementar que houver adquirido mercadorias de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja sua sócia, bem como a empresa comercial exportadora que 
houver adquirido mercadorias de empresa optante pelo Simples Nacional, com o fim 
específicc de exportação para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
ccntado da data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não ccmprovar o seu 
embarque para o exterior ficará sujeita ao pagamento de todos os impostos e 
contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros 
de mora e multa, de mora ou de oflcio, calculados na forma da legislação que rege a 
ccbrança do tributo não pago, aplicável à sociedade de propósito específico ou à própria 
ccmercial exportadora. 
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§ 9° Relativamen e con n u1 o patronal revidenciária, devida pela vendedora, 
a sociedade de propósito específico de que trata o: art. 56 desta Lei Complementar ou a 
comercial exportadora deverão recolher, no prazo previsto no § 8~ deste artigo, o valor 
correspondente a 11% (onze por cento) do valor das mercadorias não exportadas nos 
termos do § 7~ deste artigo. 

§ 10. Na hipótese do § 7~ deste artigo, a sociedade de propósito específico de 
que trata o art. 56 desta Lei Complementar ou a· empresa comercial exportadora não 
poderão deduzir do montante devido qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI da Contribuiçã~ para o PIS/Pasep ou da Cofins, 
decorrente da aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência. 

§ 11. Na hipótese do § 7~ deste artigo, a sqciedade de propósito específico ou a 
empresa comercial exportadora deverão pagar, também, os impostos e contribuições 
devidos nas vendas para o mercado interno, caso, por qualquer forma, tenham alienado 
ou utilizado as mercadorias. 

§ 20-A. A concessao dos benefícios de que trata o § 20 deste artigo poderá ser 
realizada: 

1 - mediante deliberação exclusiva e unilateral do Estado, do Distrito Federal ou 
do Municipio concedente; 

li - de modo diferenciado para cada ramo de atividade. 

§ 22. A atividade constante do inciso VII do § 5~-D deste artigo recolherá o ISS 
em valor fixo, na forma da legislação municipal. 

§ 25. Para efeito do disposto no § 24 deste' artigo, deverao ser considerados os 
salários informados na forma prevista no inciso IV do caput do ar!. 32 da Lei nº 8.212. de 
24 de julho de 1991: (NR) · 

"Ar!. 29 ....................................................................... . 

§ 6° Nas hipóteses de exclusão previstas no caput deste artigo, a pessoa jurídica 
será notificada pelo ente federativo que promoveu a exclusao. 

§ 7~ Na hipótese do inciso 1 do caput dest~ artigo, a notificação de que trata o § 
6~ deste artigo poderá ser feita por meio eletrônipo, com prova de recebimento, sem 
prejuízo de adoção de outros meios de notificação, desde que previstos na legislação 
específica do respectivo ente federado que proc~der à exclusão, cabendo ao Comitê 
Gestor discipliná-la com observância dos requisitos de autenticidade, integridade e 
validade jurídica. 

§ 8~ A notificação de que trata o § 7~ deste artigo aplica-se ao indeferimento da 
opção pelo Simples Nacional." (NR) 

"Art. 31 ....................................................................... .. 

§ 5° Na hipótese do inciso li do caput deste artigo, uma vez que o motivo da 
exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do inciso 1 do 
caput do ar!. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á a partir do mês seguinte 
ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do ano-calendário 
em que a referida situação deixou de existir." (NR) 

"Ar!. 33 ...................................................................... .. 
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§ 2º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno po e exercer 
alguma das atividades de prestação de serviços previstas nos §§ 5~-C e 5~-D do art. 18 
desta Lei Complementar, caberá à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização 
da Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da empresa, de que trata o art. 22 da 
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991 . 

................................................................................... " (NR) 

"Art. 39 ........................................................................ . 

§ 4º Considera-se feita a intimação após 15 (quinze) dias contados da data do 
registro da notificação eletrônica de que tratam os §§ 7~ e 8~ do art. 29 desta Lei 
Complementar." (NR) 

"CAPITULO VIII 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção Única 

Da Sociedade de Propósito Especifico formada por Microempresas e Empresas 
de pequeno porte optantes pelo !Simples Nacional 

Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os 
mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito especifico nos 
termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal. 

§ 1~ Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas 
jurldicas não optantes pelo Simples Nacional. 

§ 2~ A sociedade de propósito especifico de que trata este artigo: 

1 - terá seus atos arquivados no Registro Púplico de Empresas Mercantis; 

li - terá por finalidade realizar: 

a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de 
pequeno porte que sejam suas sócias; 

b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de 
pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas 
sócias; 

Ili - poderá exercer atividades de promoçllo dos bens referidos na alínea b do 
inciso li deste parágrafo; 

IV - apurará o imposto de renda das pess~as jurídicas com base no lucro real, 
devendo manter a escrituração dos livros Diário e Razão; 

V - apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo; 

VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que dela façam parte; 

VII - será constituída como sociedade limitada; 

VIII - deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte 
que sejam suas sócias, observar preço no mfnimo igual ao das aquisições realizadas 
para revenda; e 

IX - deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de 
pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mfnimo igual ao das aquisições 
desses bens. 
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§''A~"'~º do ~•-ood~ > ~ .. ~~·:-~~'~r 
especifico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos 
pelo Simples Nacional. 

§ 4~ A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar 
simultaneamente de mais de uma sociedade de Rropósito especifico de que trata este 
artigo. 

§ 5~ A sociedade de propósito especifico de que trata este artigo não poderá: 

1 - ser filial, sucursal, agência ou representação, no Pais, de pessoa jurídica com 
sede no exterior; 

li - ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo; 

Ili - participar do capital de outra pessoa jurídica; 

IV - exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de 
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores 
mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 
capitalização ou de previdência complementar; 

V - ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha pcorrido em um dos 5 (cinco) anos
calendário anteriores; 

VI - exercer a atividade vedada às microenjpresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional. 

§ 6~ A inobservância do disposto no § 4~ deste artigo acarretará a 
responsabilidade solidária das microempresas ou empresas de pequeno porte sócias da 
sociedade de propósito especifico de que trata este artigo na hipótese em que seus 
titulares, sócios ou administradores conhecessem ou devessem conhecer tal 
inobservância. 

§ 7~ O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de 
dezembro de 2008." (NR) 

"Ar!. 65 ........................................................................ . 

§ 4° Ficam autorizados a reduzir a O (zero) as allquotas dos impostos e 
contribuições a seguir indicados, incidentes na aquisição, ou importação, de 
equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumerltos, acessórios, sobressalentes e 
ferramentas que os acompanhem, na forma ·r definida em regulamento, quando 
adquiridos, ou importados, diretamente por micro'empresas ou empresas de pequeno 
porte para incorporação ao seu ativo imobilizado: ' 

1 - a União, em relação ao IP!, à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, à 
Cofins-lmportação e à Contribuição para o PIS/Pasep-lmportação; e 

li - os Estados e o Distrito Federal, em relação ao ICMS. 

§ 5~ A microempresa ou empresa de pequeno porte, adquirente de bens com o 
beneficio previsto no § 4~ deste artigo, fica obrigada, nas hipóteses previstas em 
regulamento, a recolher os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos, 
acrescidos de juros e multa, de mora ou de oficio, contados a partir da data da aquisição, 
no mercado interno, ou do registro da declaração de importação - OI, calculados na 
forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago.· (NR) 

"Seção Ili 

Das Parcerias 

'Ar!. 75-A. Para fazer face às demandas originárias do estimulo previsto nos arts. 
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74 e 75 desta Lei Complementar, entidades privadas, públicas, inclusive o Poder 
Judiciário, poderão firmar parcerias entre si, objetivando a instalação ou utilização de 
ambientes propícios para a realização dos procedimentos inerentes a busca da solução 
de conflitos.'" 

§ 2° A administração direta e indireta federal, estadual e municipal e as entidades 
paraestatais acordarão, no prazo previsto no § 1". deste artigo, as providências 
necessárias à adaptação dos respectivos atos normativos ao disposto nesta Lei 
Complementar. 

§ 4° O Comitê Gestor regulamentará o disposto no inciso 1 do § 6". do ar!. 13 
desta Lei Complementar até 31 de dezembro de 2008. 

§ 5". A partir de 1 ". de janeiro de 2009, perderão eficácia as substituições 
tributárias que não atenderem à disciplina estabelecida na forma do § 4". deste artigo." 
(NR) 

"Art. 79. Será concedido, para ingresso no Simples Nacional, parcelamento, em 
até 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, de 
responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu tttular ou 
sócio, com vencimento até 30 de junho de 2008. 

§ 3°-A. O parcelamento deverá ser requerido no prazo estabelecido em 
regulamentação do Comitê Gestor. 

§ 9° O parcelamento de que trata o caput deste artigo não se aplica na hipótese 
de reingresso de microempresa ou empresa de pequeno porte no Simples Nacional." 
(NR) 

"Ar!. 79-D. Excepcionalmente, para os fatos geradores ocorridos entre 1". de julho 
de 2007 e 31 de dezembro de 2008, as pessoas jurldicas que exerçam atividade sujeita 
simultaneamente à incidência do IPI e do ISS deverão recolher o ISS diretamente ao 
Município em que este imposto é devido até o último dia útil de fevereiro de 2009, 
aplicando-se, até esta data, o disposto no parágrafo único do ar!. 100 da Lei n° 5.172, de 
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN." 

Ar!. 3". A partir de 1". de janeiro de 2009, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a 
vigorar com as seguintes modificações: 

"Ar!. 2". ........................................................................ . 

li - Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a 
participação dos órgãos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor, para 
tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso Ili do caput deste artigo; 

Ili - Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, composto por representantes da União, dos Estados e do 
Distrito Federal, dos Municlpios e demais órgãos de apoio e de registro empresarial, na 
forma definida pelo Poder Executivo, para tratar do processo de registro e de legalização 
de empresários e de pessoas jurídicas. 

§ 1". Os Comitês de que tratam os incisos 1 e Ili do caput deste artigo serão 
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IPROC.N2 : ºCi' 9~ presididos e coordenados por representantes da União. FOLHAS 2= -
§ 2~ Os representantes dos Estados e do Distrito Federal nos Comitês referidos 

nos incisos 1 e Ili do caput deste artigo serão indicados pelo Conselho Nacional de 
Polltica Fazendária - CONFAZ e os dos Municlpios serão indicados, um pela entidade 
representativa das Secretarias de Finanças das Capitais e outro pelas entidades de 
representação nacional dos Municlpios brasileiros. 

§ 3~ As entidades de representação referidas no inciso Ili do caput e no § 2~ 
deste artigo serão aquelas regularmente constituldas há pelo menos 1 (um) ano antes da 
publicação desta Lei Complementar. 

§ 4~ Os Comitês de que tratam os incisos 1 e Ili do caput deste artigo elaborarão 
seus regimentos internos mediante resolução. 

§ 6° Ao Comitê de que trata o inciso 1 do caput deste artigo compete 
regulamentar a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida 
ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o art. 12 desta Lei 
Complementar, observadas as demais disposições desta Lei Complementar. 

§ 7~ Ao Comitê de que trata o inciso Ili do caput deste artigo compete, na forma 
da lei, regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, licenças, 
permissão, autorização, registros e demais itens relativos à abertura, legalização e 
funcionamento de empresários e de pessoas jurldicas de qualquer porte, atividade 
econômica ou composição societária. · 

§ 8~ Os membros dos Comitês de que tratam os incisos 1 e Ili do caput deste 
artigo serão designados, respectivamente, pelos Ministros de Estado da Fazenda e do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante indicação dos órgãos e 
entidades vinculados." (NR) 

"Art. 4~ ......................................................................... . 

§ 1° O processo de registro do Microempreendedor Individual de que trata o art. 
18-A desta Lei Complementar deverá ter tramite especial, opcional para o 
empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. 

§ 2~ Na hipótese do § 1~ deste artigo, o ente federado que acolher o pedido de 
registro do Microempreendedor Individual deverá utilizar formulários com os requisitos 
mlnimos constantes do art. 968 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 
Civil, remetendo mensalmente os requerimentos originais ao órgão de registro do 
comércio, ou seu conteúdo em meio eletrônico, para efeito de inscrição, na forma a ser 
disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios. 

§ 3~ Ficam reduzidos a O (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e 
demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao 
cadastro e aos demais itens relativos ao disposto nos§§ 1~ e 2~ deste artigo." (NR) 

"Art. 7~ ....................................................................... . 

Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste artigo, poderá o Municlpio 
conceder Alvará de Funcionamento Provisório para o microempreendedor individual, 
para microempresas e para empresas de pequeno porte: 

1 - instaladas em áreas desprovidas de regulação fundiária legal ou com 
regulamentação precária; ou 

li - em residência do microempreendedor individual ou do titular ou sócio da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese em que a atividade não gere 
grande circulação de pessoas." (NR) 

"Art. 13 ........................................................................ . 
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VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a 
cargo da pessoa jurídica, de que trata o ar!. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, 
exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às 
atividades de prestação de serviços referidas no § 5~-C do ar!. 18 desta Lei 
Complementar; 

................................................................................... " (NR) 

"Ar!. 17 ........................................................................ . 

X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de: 

a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e 
pólvoras, explosivos e detonantes; 

b) bebidas a seguir descritas: 

1 - alcoólicas; 

2 - refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas; 

3 - preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores 
concentrados), para elaboração de bebida refrigerante, com capacidade de diluição de 
até 10 (dez) partes da bebida para cada parte do concentrado; 

4 - cervejas sem álcool; 

................................................................................... • (NR) 

"Ar!. 18 ....................................................................... . 

§4~ ............................................................................. . 

IV - as receitas decorrentes da venda de· mercadorias sujeitas a substituição 
tributária e tributação concentrada em uma única etapa (monofásica), bem como, em 
relação ao ICMS, antecipação tributária com encerramento de tributação; 

§ 5°-8. Sem prejuízo do disposto no § 1~ do ar!. 17 desta Lei Complementar, 
serão tributadas na forma do Anexo Ili desta Lei Complementar as seguintes atividades 
de prestação de serviços: 

1 - creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, 
profissionais e de ensino médio, de llnguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de 
pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres, exceto as previstas 
nos incisos li e Ili do § 5~-D deste artigo; 

IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de 
usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais; 

XIII - transporte municipal de passageiros; e 

XIV - escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-8 e 22-C 
deste artigo. 

128.hnn 
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§ 5~-C ........................................................................... . 1 :~~~~~2 
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1 - construçao de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma 
de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como 
decoraçao de interiores; 

VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. 

§ 5º-D. Sem prejulzo do disposto no § 1~ do art. 17 desta Lei Complementar, as 
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V 
desta Lei Complementar: 

IX - empresas montadoras de estandes para feiras; 

X - produção cultural e artlstica; 

XI - produçao cinematográfica e de artes cênicas; 

XII - laboratórios de análises clinicas ou de patologia clinica; 

XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos 
e métodos óticos, bem como ressonância magnética; 

XIV - serviços de prótese em geral. 

§ 5°-E. Sem prejulzo do disposto no § 1~ do art. 17 desta Lei Complementar, as 
atividades de prestação de serviços de comunicação e de transportes interestadual e 
intermunicipal de cargas serão tributadas na forma do Anexo Ili, deduzida a parcela 
correspondente ao ISS e acrescida a parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo 
1. 

§ 5°-G. As atividades com incidência simultanea de IPI e de ISS serão tributadas 
na forma do Anexo li desta Lei Complementar, deduzida a parcela correspondente ao 
ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo Ili desta Lei 
Complementar. 

§ 5~-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei 
Complementar nao se aplica às atividades referidas no § 5~-C deste artigo. 

§ 22-A. A atividade constante do inciso XIV do § 5~-B deste artigo recolherá o ISS 
em valor fixo, na forma da legislação municipal. 

§ 22-B. Os escritórios de serviços contábeis, individualmente ou por meio de suas 
entidades representativas de classe, deverão: 

1 - promover atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que trata o art. 
18-A desta Lei Complementar e à primeira declaração anual simplificada da 
microempresa individual, podendo, para tanto, por meio de suas entidades 
representativas de classe, firmar convênios e acordos com a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municipios, por intermédio dos seus órgãos vinculados; 

li - fornecer, na forma estabelecida pelo Comitê Gestor, resultados de pesquisas 
quantitativas e qualitativas relativas às microempresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional por eles atendidas; 

Ili - promover eventos de orientaçao fiscal, contábil e tributária para as 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por eles 
atendidas. 
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................................................................................... " (NR) FOLHAS 

"Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEi poderá optar pelo recolhimento 
dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos 
mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista 
neste artigo. 

§ 1~ Para os efeitos desta Lei, considera-se MEi o empresário individual a que se 
refere o art. 966 da Lei nº 10.406. de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, que tenha 
auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais), optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela 
sistemática prevista neste artigo. 

§ 2~ No caso de inicio de atividades, o limite de que trata o § 1 ~ deste artigo será 
de R$ 3.000,00 (três mil reais) multiplicados pelo número de meses compreendido entre 
o inicio da atividade e o final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações de 
meses como um mês inteiro. 

§ 3~ Na vigência da opção pela sistemática de recolhimento prevista no caput 
deste artigo: 

1 - não se aplica o disposto no § 18 do art. 18 desta Lei Complementar; 

li - não se aplica a redução prevista no § 20 do art. 18 desta Lei Complementar 
ou qualquer dedução na base de cálculo; 

111 - não se aplicam as isenções específicas para as microempresas e empresas 
de pequeno porte concedidas pelo Estado, Municlpio ou Distrito Federal a partir de 1~ de 
julho de 2007 que abranjam integralmente a faixa de receita bruta anual de até R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais); 

IV - a opção pelo enquadramento como Microempreendedor Individual importa 
opção pelo recolhimento da contribuição referida no inciso X do§ 1~ do art. 13 desta Lei 
Complementar na forma prevista no § 2° do art. 21 da Lei nº 8.212. de 24 de julho de 
1991; 

V - o Microempreendedor Individual recolherá, na forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor, valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes parcelas: 

a) R$ 45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a titulo da 
contribuição prevista no inciso IV deste parágrafo; 

b) R$ 1,00 (um real), a titulo do imposto referido no inciso VII do caput do art. 13 
desta Lei Complementar, caso seja contribuinte do ICMS; e 

c) R$ 5,00 (cinco reais), a Ululo do imposto referido no inciso VIII do caput do art. 
13 desta Lei Complementar, caso seja contribuinte do ISS; 

VI - sem prejuizo do disposto nos§§ 1~ a 3~ do art. 13 desta Lei Complementar, 
o Microempreendedor Individual não estará sujeito à incidência dos tributos e 
contribuições referidos nos incisos 1 a VI do caput daquele artigo. 

§ 4~ Não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste 
artigo o MEi: 

1 - cuja atividade seja tributada pelos Anexos IV ou V desta Lei Complementar, 
salvo autorização relativa a exercício de atividade isolada na forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor; 

11 - que possua mais de um estabelecimento; 

Ili - que partícipe de outra empresa como titular, sócio ou administrador; ou 
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IV - que contrate empregado.-

§ 5~ A opção de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser 
estabelecida em ato do Comitê Gestor, observando-se que: 

1 - será irretratável para todo o ano-calendário; 

li - deverá ser realizada no inicio do ano-calendário, na forma disciplinada pelo 
Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, 
ressalvado o disposto no inciso Ili; 

Ili - produzirá efeitos a partir da data do inicio de atividade desde que exercida 
nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos em ato do Comitê Gestor a que se 
refere o caput deste parágrafo. 

§ 6~ O desenquadramento da sistemática de que trata o caput deste artigo será 
realizado de oficio ou mediante comunicação do MEi. 

§ 7~ O desenquadramento mediante comunicação do MEi à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB dar-se-á: 

1 - por opção, que deverá ser efetuada no inicio do ano-calendário, na forma 
disciplinada pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir de 1~ de janeiro do ano
calendário da comunicação; 

11 - obrigatoriamente, quando o MEi incorrer em alguma das situações previstas 
no § 4~ deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês 
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação, produzindo efeitos a partir 
do mês subseqüente ao da ocorrência da situação impeditiva; Ili - obrigatoriamente, 
quando o MEi exceder, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no§ 1~ deste 
artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subseqüente 
àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos: 

a) a partir de 1~ de janeiro do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência do 
excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por 
cento); 

b) retroativamente a 1~ de janeiro do ano-calendário da ocorrência do excesso, na 
hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por cento); 

IV - obrigatoriamente, quando o MEi exceder o limite de receita bruta previsto no 
§ 2~ deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês 
subseqüente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos: 

a) a partir de 1~ de janeiro do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência do 
excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por 
cento); 

b) retroativamente ao inicio de atividade, na hipótese de ter ultrapassado o 
referido limite em mais de 20% (vinte por cento). 

§ 8~ O desenquadramento de ofício dar-se-á quando verificada a falta de 
comunicação de que trata o § 7~ deste artigo. 

§ 9~ O Empresário Individual desenquadrado da sistemática de recolhimento 
prevista no caput deste artigo passará a recolher o.s tributos devidos pela regra geral do 
Simples Nacional a partir da data de inicio dos efeitos do desenquadramento, ressalvado 
o disposto no § 1 O deste artigo. 

§ 10. Nas hipóteses previstas nas alíneas a dos incisos Ili e IV do § 7~ deste 
artigo, o MEi deverá recolher a diferença, sem acréscimos, em parcela única, juntamente 
com a da apuração do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do excesso, na 
forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor. 

§ 11. O valor referido na alínea a do inciso V do § 3~ deste artigo será reajustado, 
na forma prevista em lei ordinária, na mesma data de reajustamento dos beneficias de 
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que trata a Lei n~ 8.213, de 24 de julho de 1991, de forma a mante jlq)tffMcia com a 
contribuição de que trata o§ 2° do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de j 

§ 12. Aplica-se ao MEi que tenha optado. pela contribuição na forma do § 1~ 
deste artigo o disposto no§ 4° do art. 55 e no§ 2º do art. 94, ambos da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, exceto se optar pela complementação da contribuição 
previdenciária a que se refere o§ 3° do art. 21 da Lei nº 8.212. de 24 de julho de 1991. 

§ 13. O MEi está dispensado de atender o disposto no inciso IV do caput do art. 
32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

§ 14. O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo." 

"Art. 18-8. A empresa contratante de serviços executados por intermédio do MEi 
mantém, em relação a esta contratação, a obrigatoriedade de recolhimento da 
contribuição a que se refere o inciso Ili do caput e o§ 1° do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, e o cumprimento das obrigações acessórias relativas à contratação de 
contribuinte individual. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente em relação ao 
MEi que for contratado para prestar serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, 
alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos." 

"Art. 18-C. Observado o disposto no art. 18-A, e seus parágrafos, desta Lei 
Complementar, poderá se enquadrar como MEi o empresário individual que possua um 
único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo ou o piso salarial da 
categoria profissional. 

Parágrafo único. Na hipótese referida no caput deste artigo, o MEi: 

1 - deverá reter e recolher a contribuição previdenciária relativa ao segurado a seu 
serviço na forma da lei, observados prazo e condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; 

li - fica obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu serviço, na 
forma estabelecida pelo Comitê Gestor; 

Ili - está sujeito ao recolhimento da contribuição de que trata o inciso VI do caput 
do art. 13 desta Lei Complementar, calculada à alíquota de 3% (três por cento) sobre o 
salário de contribuição previsto no caput.• 

"Art. 21 ....................................................................... . 

§ 4° A retenção na fonte de ISS das microempresas ou das empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional somente será permitida se observado o 
disposto no art. 3~ da Lei Complementar n~ 116, de 31 de julho de 2003, e deverá 
observar as seguintes normas: 

1 - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento 
fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos Ili, IV ou V desta Lei 
Complementar para a faixa de receita bruta a qu.e a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da prestação; 

li - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de inicio de 
atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser aplicada pelo 
tomador a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à menor alíquota 
prevista nos Anexos Ili, IV ou V desta Lei Complementar; 

Ili - na hipótese do inciso li deste parágrafo, constatando-se que houve diferença 
entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à microempresa ou empresa 
de pequeno porte prestadora dos serviços efetuar o recolhimento dessa diferença no 
mês subseqüente ao do início de atividade em guia própria do Município; 

IV - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita à 
tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá a retenção 
a que se refere o caput deste parágrafo; 

13/05/2019 15:21 



Lcp 128 

• 

• 

16 of27 

'"'-··r~~;:~iB 
' - M ·-" O "'~"''""' 00 ~ .... 00 """'" :. ~ ,,:;, 

allquota de que tratam os incisos 1 e li deste parágrafo no documento fiscal, aplicar-se-á 
a allquota correspondente ao percentual de ISS referente à maior alíquota prevista nos 
Anexos Ili, IV ou V desta Lei Complementar; 

VI - não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a 
allquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida, hipótese em que o 
recolhimento dessa diferença será realizado em guia própria do Municlpio; 

VII - o valor retido, devidamente recolhido; será definitivo, não sendo objeto de 
partilha com os municlpios, e sobre a receita de prestação de serviços que sofreu a 
retenção não haverá incidência de ISS a ser recolhido no Simples Nacional. 

§ 4~-A. Na hipótese de que tratam os incisos 1 e li do § 4~. a falsidade na 
prestação dessas informações sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou os 
administradores da microempresa e da empresa de pequeno porte, juntamente com as 
demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação 
criminal e tributária . 

................................................................................... • (NR) 

"Art. 23 ....................................................................... .. 

§ 1° As pessoas jurldicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária 
não optantes pelo Simples Nacional terão direito a crédito correspondente ao ICMS 
incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de microempresa ou empresa de 
pequeno porte optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização 
ou industrialização e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes 
pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições. 

§ 2~ A allquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1~ deste artigo 
deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ICMS 
previsto nos Anexos 1 ou li desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da 
operação. 

§ 3~ Na hipótese de a operação ocorrer no mês de inicio de atividades da 
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a allquota 
aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1 ~ deste artigo corresponderá ao 
percentual de ICMS referente à menor allquota prevista nos Anexos 1 ou li desta Lei 
Complementar. 

§ 4~ Não se aplica o disposto nos§§ 1~ a 3~ deste artigo quando: 

1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita à tributação do 
ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais; 

li - a microempresa ou a empresa de pequ_eno porte não informar a allquota de 
que trata o § 2~ deste artigo no documento fiscal; 

Ili - houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja a 
faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver 
sujeita no mês da operação; 

IV - o remetente da operação ou prestação considerar, por opção, que a allquota 
determinada na forma do caput e dos §§ 1~ e 2~ do ar!. 18 desta Lei Complementar 
deverá incidir sobre a receita recebida no mês. 

§ 5~ Mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito 
Federal, poderá ser concedido às pessoas jurldicas e àquelas a elas equiparadas pela 
legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional crédito correspondente ao ICMS 
incidente sobre os insumos utilizados nas mercadorias adquiridas de indústria optante 
pelo Simples Nacional, sendo vedado o estabelecimento de diferenciação no valor do 
créd~o em razão da procedência dessas mercadorias. 

§ 6~ O Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará o disposto neste artigo." 
(NR) 
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"Art. 26 .......................................................................... .. 

§ 1º Os empreendedores individuais com receita bruta acumu a a no ano
calendário de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), na forma estabelecida em ato do 
Comitê Gestor, farão a comprovação da receita bruta, mediante apresentação do registro 
de vendas ou de prestação de serviços, ficando dispensados da emissão do documento 
fiscal previsto no inciso 1 do caput deste artigo, ressalvadas as hipóteses de emissão 
obrigatória previstas pelo referido Comitê. 

§ 6° Na hipótese do§ 1~ deste artigo: 

1 - deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação de serviços, na 
forma regulamentada pelo Comitê Gestor, os doGumentos fiscais comprobatórios das 
entradas de mercadorias e serviços tomados referentes ao perlodo, bem como os 
documentos fiscais relativos às operações ou prestações realizadas eventualmente 
emitidos; 

li - será obrigatória a emissão de documento fiscal nas vendas e nas prestações 
de serviços realizadas pelo empreendedor individual para destinatário cadastrado no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurldicas - CNPJ, ficando dispensado desta emissão 
para o consumidor final." (NR) 

"Art. 33 ........................................................................ . 

§ 2° Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer 
alguma das atividades de prestação de serviços previstas no § 5~-C do art. 18 desta Lei 
Complementar, caberá à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização da 
Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da empresa, de que trata o art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

................................................................................... " (NR) 

"Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa 
juridica do Simples Nacional, nos prazos determinados no § 1~ do art. 30 desta Lei 
Complementar, sujeitará a pessoa jurldica a multa correspondente a 10% (dez por cento) 
do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade com o Simples Nacional 
no mês que anteceder o inicio dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200,00 
(duzentos reais), insusceplível de redução." (NR) 

"Art. 36-A. A falta de comunicação, quando obrigatória, do desenquadramento do 
microempreendedor individual da sistemática de recolhimento prevista no art. 18-A desta 
Lei Complementar nos prazos determinados em seu § 7~ sujeitará o microempreendedor 
individual a multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), insuscepllvel de redução." 

"Art. 38 ........................................................................ . 

§ 3° A multa mlnima a ser aplicada será de R$ 200,00 (duzentos reais). 

§ 6° A multa mlnima de que trata o § 3~ deste artigo a ser aplicada ao 
Microempreendedor Individual na vigência da opção de que trata o art. 18-A desta Lei 
Complementar será de R$ 50,00 (cinqüenta reais)." (NR) 

"Art. 77 ....................................................................... . 

§ 6° O Comitê de que trata o inciso Ili do caput do art. 2~ desta Lei Complementar 
expedirá, até 31 de dezembro de 2009, as instruções que se fizerem necessárias 
relativas a sua competência." (NR) 
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Art. 4~ A partir de 1~ de janeiro de 2009, o art. 25 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes§§ 2~. 3~e 4~. ficando renumerado o parágrafo único como§ 12: 

"Art. 25. ........................................................................ I PRoc. NR ! o~ ~ ~ 1 
............................................................................................ FOLHAS 4 
§ 2~ A situação de inatividade deverá ser informada na declaração de que trata o 

caput deste artigo, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. 

§ 3~ Para efeito do disposto no § 2~ deste artigo, considera-se em situação de 
inatividade a microempresa ou a empresa de pequeno porte que não apresente mutação 
patrimonial e atividade operacional durante todo o ano-calendário. 

§ 4~ A declaração de que trata o caput deste artigo, relativa ao MEi definido no 
art. 18-A desta Lei Complementar, conterá, para efeito do disposto no art. 3~ da Lei 
Complementar n~ 63, de 11 de janeiro de 1990, tão-somente as informações relativas à 
rece~a bruta total sujeita ao ICMS, sendo vedada a instituição de declarações adicionais 
em decorrência da referida Lei Complementar." (NR) 

Art. 5~ A partir de 1~ de janeiro de 2009: 

1 - os Anexos 1 a III da Lei Complementar n~ 123, de 14 de dezembro de 2006, 
passam a vigorar com a redação dos Anexos I a Ili desta Lei Complementar; 

II - o Anexo V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a 
vigorar com a redação do Anexo IV desta Lei Complementar. 

Art. 6~ O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, no mês de janeiro de 2009, a Integra da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, com as alterações resultantes da Lei Complementar nº 127, de 14 
de agosto de 2007, bem como com as resultantes das desta Lei Complementar. 

Art. 7~ O§ 4° do art. 21 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte modificação: 

"Art. 21 ........................................................................ . 

§ 4~ A contribuição complementar a que se refere o§ 3~ deste artigo será exigida 
a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do beneficio." (NR) 

Art. 8~ A Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 45-A: 

"Art. 45-A. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de 
contribuição, para fins de obtenção de beneficio no Regime Geral de Previdência Social 
ou de contagem reciproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada 
alcançada pela decadência deverá indenizar o INSS. 

§ 1~ O valor da indenização a que se refere o caput deste artigo e o§ 1° do art. 
55 da Lei n° 8.213. de 24 de julho de 1991, corresponderá a 20% (vinte por cento): 

1 - da média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, reajustados, 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo decorrido 
desde a competência julho de 1994; ou 

II - da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio 
de previdência social a que estiver filiado o interessado, no caso de indenização para fins 
da contagem reciproca de que tratam os arts. 94 a 99 da Lei nº 8.213. de 24 de julho de 
1991, observados o limite máximo previsto no art. 28 e o disposto em regulamento. 

§ 2~ Sobre os valores apurados na forma do § 1~ deste artigo incidirão juros 
moratórias de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, capitalizados anualmente, 
limitados ao percentual máximo de 50% (cinqüenta por cento), e multa de 10% (dez por 
cento). 
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§ 3~ o disposto no § 1~ deste artigo não se aplica aos casoL:: ,. ~;:F,MO~~~~· ~Nl~YiJlN:p==!rf::i::l=5=?::=i:.ll 
em atraso nao alcançadas pela decadência do direito de a Previdlncia tôiiSí8âr 
respectivo crédito, obedecendo-se, em relação a elas, as disposições aplicadas às 
empresas em geral." 

Ar!. 9". O ar!. 29-A da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes modificações: 

"Ar!. 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais - CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para 
fins de cálculo do salário-de-beneficio, comprovação de filiação ao Regime Geral de 
Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego. 

~ O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou 
retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos 
comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS. 

§ 3~ A aceitação de informações relativas a vlnculos e remunerações inseridas 
extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente 
inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, 
conforme critérios definidos em regulamento . 

§ 4". Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento 
inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a 
retificação, ou a informação retificadora, forem apresentados após os prazos 
estabelecidos em regulamento. 

§ 5". Havendo dúvida sobre a regularidade do vinculo incluldo no CNIS e 
inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a 
apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão 
do perlodo." (NR) 

Art. 1 O. Os arts. 968 e 1.033 da Lei n° 10.406, de 1 O de janeiro de 2002 - Código Civil, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 968 ...................................................................... . 

U Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao 
Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário 
para registro de sociedade empresária, observado, no que couber, o disposto nos arts . 
1.113 a 1.115 deste Código." (NR) 

"Ar!. 1.033 ..................................................................... . 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio 
remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade 
sob sua titularidade, requeira no Registro Público de Empresas Mercantis a 
transformação do registro da sociedade para empresário individual, observado, no que 
couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código." (NR) 

Ar!. 11. A partir de 1~ de janeiro de 201 O, o ar!. 1 O da Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Ar!. 10 ......................................................................... . 

~ Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e seus respectivos 
suplentes terão mandato de 4 (quatro) anos e a eles não será atribulda qualquer 
remuneração. 

§ 2". O Presidente do Conselho Deliberativo será eleito dentre seus membros, 
para um mandato de 4 (quatro) anos, vedada a recondução. 

§ 3". A Diretoria Executiva será composta por 1 (um) Presidente e 2 (dois) 
Diretores, eleitos pelo Conselho Deliberativo, com mandato de 4 (quatro) anos. 
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§ 4." Aos eleitos em 2008, para exercer primeiro mandato nr.; 2009120J1,0 41 / 
não se aplica a vedação de recondução do § 2." deste artigo. e. ND ___ ..... _~-~lo;-e---"~c-:::,....<::;.I 

í=ôL AS """'""'!" 3 ~ § 5." O mandato de 4 (quatro) anos a que se referem os §§ 1_ _ EleSW4H ... 
não se aplica ao Presidente do Conselho Deliberativo eleito para o biênio 2009/201 O, 
nem aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal indicados para o biênio 
2009/2010." (NR) 

Art. 12. Acrescente-se à Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006, o seguinte art. 85-A: 

"Art. 85-A. Caberá ao Poder Público Municipal designar Agente de 
Desenvolvimento para a efetivação do disposto nesta Lei Complementar, observadas as 
especificidades locais. 

§ 1 ." A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercicio de 
articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 
mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao 
cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei Complementar, sob 
supervisão do órgão gestor local responsável pelas politicas de desenvolvimento. 

§ 2." O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

1 - residir na área da comunidade em que atuar; 

li - haver concluido, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a 
formação de Agente de Desenvolvimento; e 

Ili - haver concluido o ensino fundamental. 

§ 3." O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente 
com as entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial, prestarão 
suporte aos referidos agentes na forma de capacitação, estudos e pesquisas, 
publicações, promoção de intercãmbio de informações e experiências." 

Art. 13. Ficam revogados: 

1 - a partir da data de publicação desta Lei Complementar: 

a) os arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

b) o art. 78, os incisos 1 a XXI e XXill a XXVll do§ 1." do art. 17 e os incisos 1 a VII do§ 5." do art. 18, bem como 
o § 4." do art. 29, todos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; 

li - a partir de 1." de janeiro de 2009, o inciso IV do art. 17, os incisos 1 a Ili do § 1º do art. 26 e os seguintes 
dispositivos do art. 18, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006: 

a) os incisos VI a VIII, X, XI e XII do§ 5°-B; 

b) os incisos li, Ili, IV e V do§ 5°-C; 

c) o inciso VII do § 5°-D; 

d) o inciso VIII do§ 5°-D; e 

e) o§ 22 do art. 18. 

Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, salvo em relação: 

1 - ao art. 1.". que produz efeitos desde 1." de julho de 2007; 

li - aos arts. 3." a 5." e ao inciso li do caput do art. 13, os quais produzirão efeitos a partir de 1." de janeiro de 
2009, com exceção dos dispositivos dos arts. 3." e 4." especificados no inciso Ili deste artigo; 

111- aos§§ 1." a 3." do art. 4.", arts. 18-A a 18-C, § 4." do art. 25, art. 36-A e§ 6." do art. 38 da Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, os quais produzirão efeitos a partir de 1." de julho de 2009. 
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Brasília, 19 de dezembro de 2008; 187~ da Independência e 120~ da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Miguel Jorge 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.12.2008. 

ANEXO 1 
Partilha do Simples Nacional - Comércio 

Receita Bruta em 12 meses (em 
ALI QUOTA IRPJ CSLL COFINS R$) 

Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 

De 240.000,01 a 360.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 

De 360.000,01 a 480.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 

De 480.000,01 a 600.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 

De 600.000,01 a 720.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 

De 720.000,01 a 840.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 

De 840.000,01 a 960.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 

ANEXO li 
Partilha do Simples Nacional - Indústria 

PIS/PASEP 

0,00% 

0,00% 

0,23% 

0,25% 

0,25% 

0,27% 

0,28% 

0,28% 

0,30% 

0,30% 

0,33% 

0,33% 

0,33% 

0,34% 

0,34% 

0,37% 

0,37% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

Receita Bruta em 12 
ALIQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP meses lem R$l 

Até 120.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 

De 120.000,01 a 
5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 240.000,00 

De 240.000,01 a 
7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 360.000,00 

De 360.000,01 a 
8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 480.000 00 

De 480.000,01 a 
8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 600.000,00 

De 600.000,01 a 
8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 720.000,00 

De 720.000,01 a 
8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 840.000,00 

De 840.000,01 a 
8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 960.000,00 

De 960.000,01 a 
9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 1.080.000,00 

CPP ICMS 

2,75% 1,25% 

2,75% 1,86% 

2,75% 2,33% 

2,99% 2,56% 

3,02% 2,58% 

3,28% 2,82% 

3,30% 2,84% 

3,35% 2,87% 

3,57% 3,07% 

3,60% 3,10% 

3,94% 3,38% 

3,99% 3,41% 

4,01% 3,45% 

4,05% 3,48% 

4,08% 3,51% 

4,44% 3,82% 

4,49% 3,85% 

4,52% 3,88% 

4,56% 3,91% 

4,60% 3,95% 

ICMS IPI 

1,25% 0,50% 

1,86% 0,50% 

2,33% 0,50% 

2,56% 0,50% 

2,58% 0,50% 

2,82% 0,50% 

2,84% 0,50% 

2,87% 0,50% 

3,07% 0,50% 
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o -

De 1.080.000,Q1 a fPLH IC: -
1.200.000 00 

9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,3 

De 1.200.000,01 a 
10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50% 

1.320.000 00 
De 1.320.000,01 a 

10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50% 
1.440.000 00 
De 1.440.000,01 a 

10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50% 
1.560.000 00 
De 1.560.000,Q1 a 

10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50% 
1.680.000 00 
De 1.680.000,Q1 a 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50% 
1.800.000 00 
De 1.800.000,01 a 

11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50% 
1.920.000 00 
De 1.920.000,01 a 

11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50% 
2.040.000 00 
De 2.040.000,Q1 a 

11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50% 
2.160.000 00 
De 2.160.000,01 a 

12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50% 
2.280.000 00 
De 2.280.000,01 a 

12, 11 % 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50% 
2.400.000 00 

ANEXO Ili 
Partilha do Simples Nacional - Serviços e Locação de Bens Móveis 

Receita Bruta em 12 meses (em ALIQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP 
R$) 

Até 120.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

De 120.000,01 a 240.000,00 8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 

De 240.000,01 a 360.000,00 10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 

De 360.000,01 a 480.000,00 11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 

De 480.000,01 a 600.000,00 11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 

De 600.000,01 a 720.000,00 12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 

De 720.000,01 a 840.000,00 12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 

De 840.000,01 a 960.000,00 12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 

De 1.440.000,Q1 a 1.560.000,00 15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 

De 2.040.000,Q1 a 2.160.000,00 17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 

De 2.160.000,01a2.280.000,00 17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 

ANEXO IV 

(Anexo V da Lei Complementar n~ 123, de 14 de dezembro de 2006) 

1) Será 
apurada 
a relação 
(r) 

CPP ISS 

4,00% 2,00% 

4,00% 2,79% 

4,07% 3,50% 

4,47% 3,84% 

4,52% 3,87% 

4,92% 4,23% 

4,97% 4,26% 

5,03% 4,31% 

5,37% 4,61% 

5,42% 4,65% 

5,98% 5,00% 

6,09% 5,00% 

6,19% 5,00% 

6,30% 5,00% 

6,40% 5,00% 

7,41% 5,00% 

7,50% 5,00% 

7,60% 5,00% 

7,71% 5,00% 

7 183°/o 5 100o/o 
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O, 10=< (r) 

Receita Bruta em 12 
(r)<O, 10 

meses (em R$) 
e 

{r) < 0,15 

Até 120.000,00 17,50% 15,70% 

De 120.000,01 a 
17,52% 15,75% 

240.000,00 

23 of27 

conforme 
abaixo: 

(r) = 
Folha de 
Salários 
inclui dos 
encargos 
{em 12 
meses) 
Receita 
Bruta 

(em 12 
meses) 

2) Nas 
hipóteses 
em que 
(r) 
corresponda 
aos 
intervalos 
centesimais 
da 
Tabela 
V-A, 
onde"<" 
significa 
menor 
que, ">n 

significa 
maior 
que, "=<" 
significa 
igual ou 
menor 
que e 
">=" 
significa 
maior ou 
igual 
que, as 
ali quotas 
do 
Simples 
Nacional 
relativas 
ao IRPJ, 
PIS/Pasep, 
CSLL, 
Cofins e 
CPP 
corresponderao 
ao 
seguinte: 

O, 15=< (r) 0,20=< (r) 

e e 

{r) < 0,20 {r) < 0,25 

13,70% 11,82% 

13,90% 12,60% 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/leis/lcp/lcp 128.htm 

/PROC. Ne 
FOLHAS 

0,25=< (r) 0,30=< (r) 

e e 

{r) < 0,30 {r) < 0,35 

10,47% 9,97% 

12,33% 10,72% 

0,35=< (r) 

(r) >= 
e 

0,40 

{rl < 0,40 

8,80% 8,00% 

9,10% 8,48% 
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De 240.000,01 a 
17,55% 15,95% 

360.000 00 
De 360.000,01 a 

17,95% 16,70% 
480.000 00 
De 480.000,01 a 18,15% 16,95% 
600.000 00 
De 600.000,01 a 

18,45% 17,20% 
720.000 00 
De 720.000,01 a 

18,55% 17,30% 
840.000,00 
De 840.000,01 a 

18,62% 17,32% 
960.000 00 
De 960.000,01 a 

18,72% 17,42% 
1.080.000 00 
De 1.080.000,01 a 

18,86% 17,56% 
1.200.000 00 
De 1.200.000,01 a 

18,96% 17,66% 
1.320.000 00 
De 1.320.000,01 a 

19,06% 17,76% 
1.440.000 00 
De 1.440.000,01 a 

19,26% 17,96% 
1.560.000 00 

• De 1.560.000,01 a 
19,56% 18,30% 

1.680.000 00 
De 1.680.000,01 a 

20,70% 19,30% 
1.800.000 00 
De 1.800.000,01 a 

21,20% 20,00% 
1.920.000 00 
De 1.920.000,01 a 

21,70% 20,50% 
2.040.000 00 
De 2.040.000,01 a 

22,20% 20,90% 
2.160.000 00 
De 2.160.000,01 a 

22,50% 21,30% 
2.280.000 00 
De 2.280.000,01 a 

22,90% 21,80% 
2.400.000 00 

• 
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14,20% 12,90% 

15,00% 13,70% 

15,30% 14,03% 

15,40% 14,10% 

15,50% 14,11% 

15,60% 14,12% 

15,70% 14,13% 

15,80% 14,14% 

15,90% 14,49% 

16,00% 14,67% 

16,20% 14,86% 

16,50% 15,46% 

17,45% 16,24% 

18,20% 16,91% 

18,70% 17,40% 

19, 10% 17,80% 

19,50% 18,20% 

20,00% 18,60% 

3) 
Somar-
se-á a 
allquota 
do 
Simples 
Nacional 
relativa 
ao IRPJ, 
PIS/Pasep, 
CSLL, 
Cofins e 
CPP 
apurada 
na forma 
acima a 
parcela 
correspondente 
ao ISS 
prevista 
no Anexo 
IV. 

4) A 
partilha 
das 
receitas 
relativas 
ao IRPJ, 
PIS/Pasep, 
CSLL, 

http://www PliiW~·Wd'·ºr'rccpc 1' )'•"""'" r - . ·~ ....... .... 
FOLHAS L .L-L,,--

12,64% 11,11% 9,58% 9,03% 

13,45% 12,00% 10,56% 9,34% 

13,53% 12,40% 11,04% 10,06% 

13,60% 12,60% 11,60% 10,60% 

13,68% 12,68% 11,68% 10,68% 

13,69% 12,69% 11,69% 10,69% 

14,08% 13,08% 12,08% 11,08% 

14,09% 13,09% 12,09% 11,09% 

14,45% 13,61% 12,78% 11,87% 

14,64% 13,89% 13,15% 12,28% 

14,82% 14,17% 13,51% 12,68% 

15,18% 14,61% 14,04% 13,26% 

16,00% 15,52% 15,03% 14,29% 

16,72% 16,32% 15,93% 15,23% 

17,13% 16,82% 16,38% 16,17% 

17,55% 17,22% 16,82% 16,51% 

17,97% 17,44% 17,21% 16,94% 

18,40% 17,85% 17,60% 17,18% 
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Cofins e 
CPP 
arrecadadas 
na forma 
deste 
Anexo 
será 
realizada 
com 
base nos 
parâmetros 
definidos 
na 
Tabela 
V-B, 
onde: 

(1) = 
pontos 
percentuais 
da 
partilha 
destinada 
àCPP; 

(J) = 
pontos 
percentuais 
da 
partilha 
destinada 
ao IRPJ, 
calculados 
após o 
resultado 
do fator 
(I); 

(K) = 
pontos 
percentuais 
da 
partilha 
destinada 
à CSLL, 
calculados 
após o 
resultado 
dos 
fatores (1) 
e (J); 

L = 
pontos 
percentuais 
da 
partilha 
destinada 
à 
COFINS, 
calculados 
após o 
resultado 
dos 
fatores 
(1), (J) e 
(K); 

(M) = 
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• Receita Bruta em 12 meses (em 
CPP 

R$) 
1 

Nx 
Até 120.000,00 

0,9 

Nx 
De 120.000,01 a 240.000,00 

0,875 

Nx De 240.000,01 a 360.000,00 
0,85 

Nx 
De 360.000,01 a 480.000,00 0,825 

Nx 
De 480.000,01 a 600.000,00 0,8 

Nx 
De 600.000,01 a 720.000,00 

0,775 

Nx 
De 720.000,01 a 840.000,00 

0,75 

26 of27 

pontos 
percentuais 
da 
partilha 
destinada 
à 
contribuição 
para o 
PIS/PASEP, 
calculados 
após os 
resultados 
dos 
fatores 
(1), (J), 
(K) e (L); 

(1) + (J) + 
(K) + (L) 
+ (M) = 
100 

N = 
relação 
(r) 
dividida 
por 
0,004, 
limitando
se o 
resultado 
a 100; 

p = 0,1 
dividido 
pela 
relação 
(r), 
limitando
se o 
resultado 
a 1. 

IRPJ 

J 
0,75X 

(100-1) 
XP 

0,75X 
(100 - 1) 

XP 
0,75X 

(100-1) 
XP 

0,75X 
(100-1) 

XP 
0,75X 

(100 - 1) 
XP 

0,75X 
(100-1) 

XP 
0,75X 

(100-1) 
XP 

CSLL 

K 
0,25X 
(100-1) 

XP 
0,25X 

(100-1) 
XP 

Q,25X 
(100-1) 

XP 
0,25X 

(100 -1) 
XP 

0,25X 
(100 -1) 

XP 
0,25X 

(100 - 1) 
XP 

0,25X 
(100 - 1) 

XP 
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COFINS PIS/PASEP 

L M 

0,75X 
(100 -1-J - K) 

100-1-J-K-L 

0,75X 
(100-1-J-K) 

100-1-J-K-L 

0,75X 
(100 -1-J - K) 

100-1-J-K-L 

0,75X 100-1-J-K-L (100 -1-J - K) 

0,75X 
(100-1-J-K) 100-1-J-K-L 

0,75X 
(100-1- J - K) 

100-1-J-K-L 

0,75X 
(100-1- J - K) 

100-1-J-K-L 

13/05/2019 15:21 



Lcp 128 http://www.olanalto.1wv.br/ccivil 03/Jei cn. cnl28 "s/l /1 .htm 

PROC. NR A 0-V J C1r_ 

101HAS l .5 L/ 

Nx 0,75X 0,25X 
De 840.000,01 a 960.000,00 0,725 

(100-1) (100-1) (100 -1-J - K) •vv- J 1\ - L 

XP XP . 
Nx 0,75X 0,25X 0,75X 

De 960.000.01 a 1.080.000,00 0,7 
(100-1) (100-1) (100 - 1 - J - K) 

100-1-J-K-L 
XP XP 

Nx 0,75X 0,25X 0,75X 
De 1.080.000.01 a 1.200.000,00 0,675 

(100-1) (100-1) (100 -1- J - K) 
100-1-J - K- L 

XP XP 

Nx 0,75X 0,25X 0,75X 
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 0,65 

(100-1) (100 - 1) (100-1-J-K) 100-1-J-K-L 
XP XP 

Nx 0,75X 0,25X 0,75X 
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 (100-1) (100-1) 100-1-J-K-L 

0,625 XP XP 
(100 -1- J - K) 

Nx 0,75X 0,25X 0,75X 
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 (100-1) (100 -1) 100-1-J-K-L 

0,6 XP XP 
(100 -1-J - K) 

Nx 0,75X 0,25X 0,75X 
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 (100-1) (100-1) 100-1-J-K-L 

0,575 XP XP (100 - 1 - J - K) 

• 
Nx 0,75X 0,25X 0,75X 

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 (100-1) (100 -1) 100-1-J-K-L 
0,55 XP XP (100 -1 - J - K) 

Nx 0,75X 0,25X 0,75X 
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 (100-1) (100 - 1) 100-1-J-K-L 

0,525 XP XP 
(100-1-J-K) 

Nx 0,75X 0,25X 0,75X De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 
0,5 

(100 - 1) (100 - 1) (100-1-J-K) 
100-1-J-K-L 

XP XP 

Nx 0,75X 0,25X 0,75X 
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 0,475 

(100-1) (100 - 1) (100-1-J-K) 100-1-J-K-L 
XP XP 

Nx 0,75X 0,25X 
0,75X De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 (100-1) (100 - 1) 100-1-J-K- L 

0,45 XP XP 
(100 -1-J - K) 

Nx 0,75X 0,25X 0,75X De 2.280.000.01 a 2.400.000,00 0,425 (100 - 1) (100 - 1) (100-1-J-K) 100-1-J-K-L 
XP XP 

• 

• 

27 of27 13/05/2019 15:21 



Lei nº,'11.488 h!IP://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/ _ ato2007-2010/2007 /lei/11 ... 

• 

Mensagem de veto 

0 
A 

0 
r l:~~i~~2 1 e?:' g 

Pres1denc1a da Reput:>hca 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.488. DE 15 DE JUNHO DE 2007. 

Cria o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI; reduz 
para 24 (vinte e quatro) meses o prazo mlnimo para 
utilização dos créditos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS decorrentes da aquisição 
de edificações; amplia o prazo para pagamento ·de 
impostos e contribuições; altera a Medida Provisória n~ 
2.158-35. de 24 de agosto de 2001, e as Leis n°5 

• Conversão da MPv nº 351, de 2007 

9. 779, de 19 de janeiro de 1999, 8.212, de 24 de julho 
de 1991, 10.666, de 8 de maio de 2003, 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, 4.502, de 30 de novembro de 
1964, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.426, de 
24 de abril de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 

• 
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Lei: 

2003, 10.892, de 13 de julho de 2004, 9.074, de 7 de 
julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
10.438, de 26 de abril de 2002, 10.848, de 15 de 
março de 2004, 10.865, de 30 de abril de 2004, 
10.925, de 23 de julho de 2004, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005; revoga dispositivos das Leis n°5 

4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, e do Decreto-Lei n~ 1.593, de 21 
de dezembro de 1977; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Capitulo 1 

Do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI 

Art. 1~ Fica instituído o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura -
REIDI, nos termos desta Lei. (Regulamento) 

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará a forma de habilitação e co-habilitação ao Reidi. 

Art. 2~ !O beneficiária do Reidi a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras 
de infra-estrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação. 
(Regulamento) 

§ 1~ As pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples ou pelo Simples Nacional de que trata a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não poderão aderir ao Reidi. 

§ 2~ A adesão ao Reidi fica condicionada á regularidade fiscal da pessoa jurldica em relação aos 
impostos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda. 

§ 3~ NETADO) 

Art. 3~ No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, 
novos, e de materiais de construção para utilização ou incorporação em obras de infra-estrutura destinadas 
ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência: CRegulamentol 
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1 - da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre 

pessoa iurfd1ca benefic1ána do Re1d1; PROC. Nll ~ 
, _., "'.~~do ;oremo q~do oo ffi"'"º' bo~ °" ,,..,,;, do oo..tru~ "3 

li - da Contribuição para o PIS/Pasep-lmportação e da Cofins-fmportação qua ~b'il ·= 
materiais de construção forem importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi. 

§ 1~ Nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o inciso 1 do caput deste artigo deverá constar a 
expressão Venda efetuada com suspensilo da exigibilidade da Contribuiçilo para o PIS/Pasep e da Cofins, 
com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

§ 2~ As suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota O (zero) após a utilização ou 
incorporação do bem ou material de construção na obra de infra-estrutura. 

§ 3~ A pessoa jurídica que não utilizar ou incorporar o bem ou material de construção na obra de infra
estrutura fica obrigada a recolher as contribuições não pagas em decorrência da suspensão de que trata este 
artigo, acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição ou do 
registro da Declaração de Importação - DI, na condição: 

1 - de contribuinte, em refação à Contribuição para o PIS/Pasep-lmportação e à Cofins-lmportação; 

• li - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. 

• 
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§ 4~ Os benefícios previstos no caput aplicam-se também na hipótese de, em conformidade com as normas 
contábeis aplicáveis, as receitas das pessoas jurídicas titulares de contratos de concessão de serviços públicos 
reconhecidas durante a execução das obras de infraestrutura elegíveis ao Reidi terem como contrapartida ativo 
intangível representativo de direito de exploração ou ativo financeiro representativo de direito contratual 
incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, estendendo-se, inclusive, aos projetos em andamento, 
já habilitados perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei nº 13.043. de 20141 
Vigência 

Art. 4~ No caso de venda ou importação de serviços destinados a obras de infra-estrutura para 
incorporação ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência: (Regulamento) 

1 - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a prestação de serviços efetuada por 
pessoa jurídica estabelecida no País quando os referidos serviços forem prestados à pessoa jurídica 
beneficiária do Reidi; ou 

li - da Contribuição para o PfS/Pasep-lmportação e da Cofins-lmportação incidentes sobre serviços 
quando os referidos serviços forem importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi. 

§ 1~ Nas vendas ou importação de serviços de que trata o caput deste artigo aplica-se o disposto nos§§ 
2~ e 3~ do art. 3~ desta Lei. (Renumerado do parágrafo único, pela Medida Provisória nº 413 de 2008) 

§ 2° O Elisf:leste Ae iAsise r Ele Gaf:lYI af:llisa se tamllém Aa Rif:lélese Ele reseita Ele alwgwel Ele máqwiAas, 
af:larellles, iAstrnmeAtes e eqYif:lameAtes J:lara wtili2a9ãe em eeras Ele iAfra estrnlYra qwaAEle seAtrataele f:lGF 
J:lesseajwrlelisa 9eAefisiária Ele RlõJgJ. flAGIYíEle EJela Meeliela Pre11iséria Aº 413, Ele 2QQ8) 

§ 2~ O disposto no inciso 1 do caput deste artigo aplica-se também na hipótese de receita de aluguel de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização em obras de infra-estrutura quando 
contratado por pessoa jurídica beneficiária do Reidi. (Incluído pela Lei nº 11. 727, de 2008) 

§ 3~ Os beneficies previstos no caput aplicam-se também na hipótese de, em conformidade com as 
normas contábeis aplicáveis, as receitas das pessoas juridicas titulares de contratos de concessão de serviços 
públicos reconhecidas durante a execução das obras de infraestrutura eleglveis ao Reidi terem como 
contrapartida ativo intanglvel representativo de direito de exploração ou ativo financeiro representativo de direito 
contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, estendendo-se, inclusive, aos projetos em 
andamento, já habilitados perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. flnclufdo pela Lei nº 13.043, de 
2014) Vigência 

Alt. !iº O eeAeflsie Ele qwe tratam es alts. a0 e 4° Elesta bei f>eelerá ser wswfrulele Aas aqwisi9êes e 
imJ:lerta9êes reali2aelas Ae J:lerleele Ele 5 {GiAse) aAes GGAlaEle Ela Elata Ele af:lreva9ãe Ele J:lrejete Ele iAfra 
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eslrulw:a. fReErnlameA!el , . J PROC. NV ~0 ~~g; 1 
A1t áº O eeAefísia ele que IFBtam as aFls. 3° a 49 elesta lei 13ael ifAWiis., 'Ú' o ;.is: 

im13aF1a9êes realizaelas Aa 13erieEla ele á (siAsa) aAes saAlaela ela elala ela Raeilitai;;ãa ela 13essaa jurielisa~ 
ela 13rajeta ele iAIFBeslruluFB. fReelasãa elaela !leia MeEfüla Pre'{iséria Aº 472 ée 29991 

ParágFBfe ~Risa. O 13FBza 13aFB frni9ãa ela regime, 13aFB 13essaa jurlElisa já tlaeilitaela Ra Elata. ele 
13uelisa9ãa elessa Meeliela Praviséria, fisa asressiela ela 13erlaela IFBRssarriela eRlre a elala ela a13ravai;;ãa ela 
13rejela e a elata ela tlaeilita~a ela 13essaajurielisa. flRslulela sela Meeliela Previséria Rº 472, ele 2999) 

Art. 5~ O beneficio de que tratam os arts. 3~ e 4~ desta Lei poderá ser usufruído nas aquisições e 
importações realizadas no período de 5 (cinco) anos, contado da data da habilitação da pessoa jurídica, titular 
do projeto de infraestrutura. (Redacão dada pela Lei nº 12.249 de 201 Ol 

Parágrafo único. O prazo para fruição do regime, para pessoa jurídica já habilitada na data de publicação 
da Medida Provisória nº 472, de 15 de dezembro de 2009, fica acrescido do período transcorrido entre a data da 
aprovação do projeto e a data da habilitação da pessoa jurídica. !Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010! 

CAPITULO li . 

Do Desconto de Créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de Edificações 

Art. 6~ As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dos 
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o inciso VII do caput do art. 39 da Lei nº 

10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso VII do caput do art. 39 da Lei nº 10.833 de 29 de dezembro 
de 2003 na hipótese de edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construidas para 
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. 

§ 1~ Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a aplicação, a cada mês, 
das alíquotas referidas no caput do art. 2° da Lei nº 10.637 de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2º da Lei 
nº 10.833 de 29 de dezembro de 2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um vinte e 
quatro avos) do custo de aquisição ou de construção da edificação. 

§ 2~ Para efeito do disposto no§ 1~ deste artigo, no custo de aquisição ou construção da edificação não 
se inclui o valor: 

1 - de terrenos; 

li - de mão-de-obra paga a pessoa física; e 

Ili - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições previstas no caput 
deste artigo em decorrência de imunidade, não incidência, suspensão ou alíquota O (zero) da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins. 

• § 3~ Para os efeitos do inciso 1 do § 2~ deste artigo, o valor das edificações deve estar destacado do 
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valor do custo de aquisição do terreno, admitindo-se o destaque baseado em laudo pericial. 

§ 4~ Para os efeitos dos incisos li e Ili do § 2~ deste artigo, os valores dos custos com mão-de-obra e 
com aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições deverão ser contabilizados 
em subcontas distintas. 

§ 5~ O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes de gastos incorridos a partir de 
1~ de janeiro de 2007, efetuados na aquisição de edificações novas ou na construção de edificações. 

§ 6~ Observado o disposto no § 5~ deste artigo, o direito ao desconto de crédito na forma do caput 
deste artigo aplicar-se-á a partir da data da conclusão da obra. 

Capítulo Ili 

Do Prazo de Recolhimento de Impostos e Contribuições 

Ar!. 79 O arl. 18 ela Maeliéa PFe'liséria A9 2.158 35, Ele 24 ele aaesle Ele 2QQ1, 13assa a vigaFBr sem a 
seguiR!e reela9ãe: IRe•1eaaéa pela MediEla Pra•1iséria Aº 447, de 2QQ8) IPraduGãa ée efeilesl (Revogado pela 
Lei nº 11.933, de 2009!. 

"AFI. 18. O 13agameRta éa GaA!ri8ui9ãe 13ara e PIS/Pase13 e éa GafiAs éeverá ser 
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efetuaElo até o ~llimo Elia ~til Elo 2° (se§URElo) ElesêRElio subsei:iQeRte ao mês Ele 
OSOFFêRsia Elos fatos §OraEIOFeS." (~lR) 

Art. 8~ O parágrafo único do art. 9° da Lei nº 9.779. de.19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a 

seguinte reda.~::: 9~ ........................................................ 1 ::~!~~· 1·ua, ~: ·1 
Parágrafo único. O imposto a que se refere este artigo será recolhido até o último 
dia útil do 1 ~ (primeiro) decêndio do mês subseqüente ao de apuração dos 
referidos juros e comissões." (NR) 

AFI. 9° Os aFls. ao e a1 Ela Lei Aº 8.212, Ele 24 Ele jullio de 1991, passam a 'liQOFaF som a soguiAto 
FSdaç:!lo: IReveGade pela Medida l='FeviséFia Aº 4 4 7, de 2QQ8) {PFeElusãe de efeitesl (Revogado pela Lei nº 
11.933, de 2009). 

"AFI. ao ..................................................... . 

1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

!li FeselReF e proEluto aFFSsaElaElo Ra feFma da allAea a deste iRsise, a seRtÃbui9:!le 
a i:iue se rofero e iRsise IV Ele saput de aFI. 22 desta Lei, assim seme as 
seRtFibui9êes a seu saFQe iRsideRtes sebro as romuRera9êes pa§as, Ele'liElas eu 
sFeditadas, a i:iuali:it1eF Ulule, aes se§uraEles emprogades, trabalíladeFes a11ulsos e 
seRtFibuiRtes iREli~·iEluais a seu seFViçe até e Elia 1Q (Elez) Ele mês seguiRte ae da 
sempetêRsia; 

Ili a empFSsa adqt1iFeRte, seRsumiElera eu seRsigRatáFia eu a seoperali>.•a s:!le 
ebFigadas a FSsolíleF a seRtFibuiljl:!le de i:iue trata e aFI. 25 desta Lei até o Elia 1Q 

(Elez) Elo mês subseqQeAte ae da epera9ãe Ele veREla eu seRsigRaljl:!le da produ9ãe, 
iRdepeRdeRtemeRte Ele essas eperaçêes teFem sise Fealizadas EliFBtameRte som e 
proEluteF eu sem iRteFmeEliáFie pessea físisa, Ra feFma estabelesiEla em 
FegulameRte; 

.......................................................... '(N~ 

"AFI. 31. A empFesa seR!rataR!e Ele seFVi9es exesutaEles mediaRte sess:!le Ele mãe 
de ebrn, iRslusi'le em Fe§ime Ele tFabalíle tempeFáFie, Ele•1eFá FS!eF 11 % (eRze peF 
seR!e) Ele valeF bFt1te Ela Rota fissal eu fa!uFa Ele pFesta9:!le Ele seFVi9es e FeselíleF a 
impertãRsia FBtiEla até e dia 1 O (dez) de mês subsei:iQeR!e ae Ela emiss:!le da 
Fespesliva Rota fissal eu fatura em Reme da empFesa sedeRte da mão de ebFa, 
obseFVaEle e dispaste Re § éº Ele aFI. aa Elesta Lei. 

............................................................ "(N~ 

AFI. 1 o. o aFI. 4º rlP 1 Ai nO 10.'lf"', rln A rln mqjp rlA 7001, passa a 'ligeraF sem a seguiAte FSdaç:!le: 
(Revogado pela Lei nº 11.933, de 20091. 

"/\FI. 4° !=isa a empresa obFi§aaa a aFFesaElaF a saR!Fibui9ão Elo se§UFaEle 
seR!FibuiR!e iAEli11iElual a seu seFVi9e, ElesseRtaREle a Ela Fes13estii1a remt1Rera9ãe, e 
a resolíleF o 'laloF aFFesaElaElo juRtameR!e sem a soR!Fibui9ãe a seu saFQe até e Elia 
1Q (Elez) Elo mês se§UiRte aa aa sem13elêRsia . 

........................................................... "(NR) 

AFI:. 11. O ar:t. 1° dn 1 ni n° 10.637 . do ?º dn dn7nmhm do ? 0 0?, passa a vigerar sem a segbliRte 
FBElaçãe: (Revogado pela Lei nº 11.933, de 2009). 
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"Art. 1 Q. A seRtFilluiVêe Ele (lue trata e art. 1° a esta lei Eleve Fá seF !lª!lª até e 
iíl!ime Elia iílil ee 2º (se!JURee) eesêmlie sullseqQeRte ae mês ee eseFFêRsia ee fale 
geraeeF." (~IR) 

Art. 12. O art. 11 Ela bei R9 1Q.8ââ ele 29 Ele Elezemllrn Ele 2QQ3, 13assa a •ti!jeraF sem a se9uiRte 
reEla9ãe: (Revogado pela Lei nº 11.933 de 2009) 

"Art. 11. A seRtFillui9ãe Ele que trata e art. 1° (:lesta lei ete·1eFá seF 13a9a até e 
iíl!ime Elia iítil Ele 29 (seguRElê) ElesêRElie sullseqQeRte ae !llês ee eseFFêRsia Ele fale 
geFaEleF." ( N R) 

CAPÍTULO IV 

Disposições Gerais 

IPROC.N2 
FOLHAS 

Art. 13. O art. 80 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte 
redação: (Vide Decreto nº 7.212 de 2010) 

"Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre 
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do 
imposto lançado sujeitará o contribuinte á multa de oficio de 75% (setenta e cinco 
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido . 

1 - (revogado); 

li - (revogado); 

Ili - (revogado). 

§ 1 ~ No mesmo percentual de multa incorrem: 

~ O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, 
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cablveis, 
será: 

1 - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstancia agravante, exceto 
a reincidência especifica; 

li - duplicado, ocorrendo reincidência especifica ou mais de uma circunstância 
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. 

§ 7~ Os percentuais de multa a que se referem o caput e o§ 6~ deste artigo serão 
aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no 
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos. 

§ 8~ A multa de que trata este artigo será exigida: 

1 - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem recolhido; 

li - isoladamente nos demais casos. 

§ 9~ Aplica-se á multa de que trata este artigo o disposto nos §§ 3~ e 4~ do art. 44 
da Lei n~ 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR) 

Art. 14. O art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação, 
transformando-se as alfneas a, b e e do§ 2~ nos incisos 1, li e Ili: 

"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: 

1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto 
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de 
declaração e nos de declaração inexata; 
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li - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do 
pagamento mensal: 

a) na forma do art. 8.". da Lei n.". 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de 
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado i.mposto a pagar na declaração de 
ajuste, no caso de pessoa tisica; 

b) na forma do art. 2.". desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido 
apurado prejulzo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social 
sobre o lucro liquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa 
jurldica. 

§ 1.". O percentual de multa de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será 
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.". 4.502, de 30 de 
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou 
criminais cablveis. 

1 - (revogado); 

li - (revogado); 

Ili- (revogado); 

IV - (revogado); 

1 PROC. NR 
FOLHAS 

V- (revogado pela Lei n.". 9.716, de 26 de novembro de 1998). 

§ 2.". Os percentuais de multa a que se referem o inciso 1 do caput e o § 1.". deste 
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito 
passivo, no prazo marcado, de intimação para: 

1 - prestar esclarecimentos; 

li - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei n.". 
8.218, de 29 de agosto de 1991; 

Ili - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. 

................................................. "(NR) 

Ar!. 15. Os arts. 33 e 81 da Lei n.". 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Ar!. 33 ........................................... . 

~ As infrações cometidas pelo contribuinte durante o perlodo em que estiver 
submetido a regime especial de fiscalização será aplicada a multa de que trata o 
inciso 1 do caput do ar!. 44 desta Lei, duplicando-se o seu percentual." (NR) 

"Ar!. 81. NETADO)" 

Ar!. 16. O ar!. 9º da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar!. 9.". Sujeita-se à multa de que trata o inciso 1 do caput do art. 44 da Lei n.". 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu§ 1."., quando for o 
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta 
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades 
administrativas ou criminais cablveis . 

..................................................... "(N~ 

Art. 17. Os arts. 2."., 3.". e 38 da Lei n.". 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a 
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seguinte redação: 

"Art. 2~ ......................................... . 

§ 3º- Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a O (zero) e a restabelecer a 
allquota incidente sobre receita bruta decorrente da venda de produtos qulmicos e 
farmacêuticos, classificados nos Capítulos 29 e 30 da TIPI, sobre produtos 
destinados ao uso em hospitais, clinicas e consultórios médicos e odontológicos, 
campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia 
patológica, citológica ou de análises clinicas, classificados nas posições 30.02, 
30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e sobre semens e embriões da posição 05.11, todos 
daTIPI . 

..................................................... "(NR) 

"Art. 3~ ........................................ .. 

~ - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas 
nos estabelecimentos da pessoa jurídica . 

.. ................................................... "(NR) 

"Art. 38 .......................................... . 

~ A utilização indevida do bônus instituído por este artigo implica a imposição 
da multa de que trata o inciso 1 do caput do art. 44 da Lei n~ 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, duplicando-se o seu percentual, sem prejuízo do disposto no § 
2~ . 

.................................................... "(NR) 

Art. 18. Os arts. 3~ e 18 da Lei n~ 10.833, de 29 de 'dezembro de 2003, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 3º- ....................................... .. 

fil..: energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas 
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 

............................................... "(NR) 

"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n~ 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á á imposição de multa isolada em 
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da 
declaração apresentada pelo sujeito passivo. 

§_2'.'. A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no 
percentual previsto no inciso 1 do caput do art. 44 da Lei n~ 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total 
do débito indevidamente compensado. 

~ Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito 
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não 
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declarada nas hipóteses do inciso li do§ 12 do art. 74 da Lei n~ 9 . .irnfP~~!!!l;l'.2~tl:lg~li!:::::~======1 
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso 1 do caput do art. 
44 da Lei n~ 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu§ 1~, 
quando for o caso. 

§ 5~ Aplica-se o disposto no § 2~ do art. 44 da Lei n~ 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996, às hipóteses previstas nos§§ 2~ e 4~ deste artigo." (NR) 

Art. 19. O art. 2° da Lei nº 10.892, de 13 de julho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2~ A multa a que se refere o inciso 1 do caput do art. 44 da Lei n~ 9.430, de 
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1~, quando for o caso, será 
de 150% (cento e cinqüenta por cento) e de 300% (trezentos por cento), 
respectivamente, nos casos de utilização diversa da prevista na legislação das 
contas correntes de depósito sujeitas ao beneficio da allquota O (zero) de que trata 
o art. 8~ da Lei n~ 9.311, de 24 de outubro de 1996, bem como da inobservância 
de normas baixadas pelo Banco Central do Brasil de que resultar falta de cobrança 
da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF devida. 

§ 1~ Na hipótese de que trata o caput deste artigo, se o contribuinte não atender, 
no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos, a multa a que se 
refere o inciso 1 do caput do art. 44 da Lei n~ 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
duplicada na forma de seu § 1~, quando for o caso, passará a ser de 225% 
(duzentos e vinte e cinco por cento) e 450% (quatrocentos e cinqüenta por cento), 
respectivamente . 

.............................................. "(NR) 

Art. 20. O art. 4~ da Lei n~ 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4º ....................................... . 

§...1.Q. Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL autorizada a celebrar 
aditivos aos contratos de concessão de uso de bem público de aproveitamentos de 
potenciais hidràulicos feitos a titulo oneroso em favor da União, mediante 
solicitação do respectivo titular, com a finalidade de permitir que o início do 
pagamento pelo uso de bem público coincida com uma das seguintes situações, a 
que ocorrer primeiro: 

1 - o início da entrega da energia objeto de Contratos de Comercialização de 
Energia no Ambiente Regulado - CCEAR; ou 

li - a efetiva entrada em operação comercial do aproveitamento. 

§ 11. Quando da solicitação de que trata o § 1 O deste artigo resultar postergação 
do início de pagamento pelo uso de bem público, a celebração do aditivo 
contratual estará condicionada à análise e à aceitação pela ANEEL das 
justificativas apresentadas pelo titular da concessão para a postergação solicitada. 

§ 12. No caso de postergaçao do inicio do pagamento, sobre o valor nao pago 
incidirá apenas atualização monetária mediante a aplicação do índice previsto no 
contrato de concessão." (NR) 

Art. 21. O art. 26 da Lei n~ 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 26 ...................................... . 

~ Para o aproveitamento referido no inciso 1 do caput deste artigo, para os 
empreendimentos hidroelétricos com potência igual ou inferior a 1.000 (mil) kW e 
para aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa e co-geração qualificada, 
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conforme regulamentação da ANEEL, cuja potência injetada nos sistemas de 
transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30.000 (trinta mil) kW, a ANEEL 
estipulará percentual de redução não inferior a 50% (cinqüenta por cento) a ser 
aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, 
incidindo na produção e no consumo da energia comercializada elos 
aproveitamentos. 

§__Q". O aproveitamento referido no 1nc1so 1 do caput deste artigo, os 
empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 (mil) kW e aqueles com 
base em fontes solar, eólica, biomassa cuja potência injetada nos sistemas de 
transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30.000 (trinta mil) kW poderão 
comercializar energia elétrica com consumidor ou conjunto de consumidores 
reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito cuja carga seja maior 
ou igual a 500 (quinhentos) kW, independentemente dos prazos de carência 
constantes do art. 15 da Lei n~ 9.074, de 7 de julho de 1995, observada a 
regulamentação da ANEEL, podendo o fornecimento ser complementado por 
empreendimentos de geração associados às fontes aqui referidas, visando a 
garantia de suas disponibilidades energéticas, inas limitado a 49% (quarenta e 
nove por cento) da energia média que produzirem, sem prejulzo do previsto nos§§ 
1~ e 2~ deste artigo . 

. ................................................ "(NR) 

Art. 22. O art. 3~ da Lei n~ 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3~ .................................... . 

~ Após um perlodo de 3 (três) anos da realização da Chamada Pública, o 
Produtor Independente Autônomo poderá alterar seu regime para produção 
independente de energia, mantidos os direitos e obrigações do regime atual, 
cabendo à Eletrobrás promover eventuais alterações contratuais. 

§ 7~ Fica restrita à 1~ (primeira) etapa do programa a contratação preferencial de 
Produtor Independente Autônomo.• (NR) 

Art. 23. A Lei n~ 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 3~-A: 

"Art. 3º-A Os custos decorrentes da contratação de energia de reserva de que 
trata o art. 3~ desta Lei, contendo, dentre outros, os custos administrativos, 
financeiros e encargos tributários, serão rateados entre todos os usuários finais de 
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional - SIN, incluindo os consumidores 
referidos nos arts. 15 e 16 da Lei n~ 9.074, de 7 de julho de 1995, e no§ 5~ do art. 
26 da Lei n~ 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e os autoprodutores apenas na 
parcela da energia decorrente da interligação ao SIN, conforme regulamentação. 

Parágrafo único. A regulamentação deverá prever a forma, os prazos e as 
condições da contratação de energia de que trata o caput deste artigo, bem como 
as diretrizes para a realização dos leilões, a serem promovidos pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica, direta ou indiretamente." 

Art. 24. Os arts. 2~ e 20 da Lei n~ 10.848, de 15 de março de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação: · 

"Art. 2!! .......................................... . 

§2~ ........................................... . 
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IV - o inicio da entrega da energia objeto dos CCEARs poderá ser antecipado, 
mantido o preço e os respectivos critérios de reajuste, com vistas no atendimento 
á quantidade demandada pelos compradores, cabendo á ANEEL disciplinar os 
ajustes nos contratos, de acordo com diretrizes do Ministério de Minas e Energia . 

................................................... "(NR) 

"Art. 20 ........................................ . 
1 PROC. N2 

FOLHAS 

~ As concessões de aproveitamentos hidrelétricos resultantes da separação 
das atividades de distribuição de que trata o caput deste artigo poderão, a critério 
do poder concedente, ter o regime de exploração modificado para produção 
independente de energia, mediante a celebração de contrato oneroso de uso de 
bem público e com prazo de concessão igual ao prazo remanescente do contrato 
de concessão original, observado, no que couber, o disposto no art. 7':_ da Lei n':_ 
9.648, de 27 de maio de 1998. 

§ 4':_ Aplica-se o disposto nos §§ 1':_ a 8':_ do art. 26 da Lei n':_ 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, bem como as regras de comercialização a que estão 
submetidas ás fontes alternativas de energia, aos empreendimentos hidrelétricos 
resultantes da separação das atividades de distribuição de que trata este artigo, 
desde que sejam observadas as caracterlsticas previstas no inciso 1 do art. 26 da 
Lei n':_ 9.427, de 26 de dezembro de 1996.' (NR) 

Art. 25. O efetivo inicio do pagamento pelo uso de bem público de que tratam os§§ 10 a 12 do art. 4° 
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, incluídos por esta Lei, não poderá ter prazo superior a 5 (cinco) anos, 
contado da data de publicação desta Lei. 

Art. 26. Para fins de pagamento dos encargos relativos á Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, 
ao Programa de Incentivos de Fontes Alternativas - PROINFA e á Conta de Consumo de CombusUveis 
Fósseis dos Sistemas Isolado - CCC-ISOL, equipara-se a autoprodutor o consumidor que atenda 
cumulativamente aos seguintes requisitos: 

1 - que venha a participar de sociedade de propósito específico constitulda para explorar, mediante 
autorização ou concessão, a produção de energia elétrica; 

li - que a sociedade referida no inciso 1 deste artigo inicie a operação comercial a partir da data de 
publicação desta Lei; e 

Ili - que a energia elétrica produzida no empreendimento deva ser destinada, no todo ou em parte, para 
seu uso exclusivo. 

§ 1':_ A equiparação de que trata este artigo limitar-se-á á parcela da energia destinada ao consumo 
próprio do consumidor ou a sua participação no empreendimento, o que for menor. 

§ 2':_ A regulamentação deverá estabelecer, para fins de equiparação, montantes mlnimos de demanda 
por unidade de consumo. 

§ 3':_ Excepcionalmente, em até 120 (cento e vinte) dias· contados da data de publicação desta Lei, os 
investidores cujas sociedades de propósito especifico já tenham sido constituldas ou os empreendimentos já 
tenham entrado em operação comercial poderão solicitar á Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL a 
equiparação de que trata este artigo. 

§ 4':_ A participação no empreendimento de que trata o § 1~ será calculada como o menor valor entre: 
(Incluído pela Lei nº 13.203, de 2015) 

1 - a proporção das ações com direito a voto detidas pelos acionistas da sociedade de propósito espec!fico 
outorgada; e (lncluldo pela Lei nº 13.203, de 2015) 

li - o produto da proporção das ações com direito a voto detidas pelos acionistas da sociedade diretamente 
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part;cipante da sociedade de propósito específico outorgada pela proporção estabt;:::o: ~ltZ::=1 
pela Lei nº 13.203. de 2015) 

Art. 27. Os estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, excetuados os classificados no Ex 01, 
estão obrigados à instalação de equipamentos contadores de produção, bem como de aparelhos para o 
controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos na forma, condições e prazos 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Vide Lei nº 12.402, de 2011) 

§ 1.". Os equipamentos de que trata o caput deste artigo deverão possibilitar, ainda, o controle e o 
rastreamento dos produtos em todo o território nacional e a correta utilização do selo de controle de que trata 
o art. 46 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, com o ·fim de identificar a legítima origem e reprimir a 
produção e importação ilegais, bem como a comercialização de contrafações. 

§ 2.". No caso de inoperància de qualquer dos equipamentos previstos neste artigo, o contribuinte deverá 
comunicar a ocorrência no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo manter o controle do volume de 
produção, enquanto perdurar a interrupção, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. 

§ 3.". A falta de comunicação de que trata o § 2.". deste artigo ensejará a aplicação de multa de R$ 
10.000,00 (dez mil reais). 

• Art. 28. Os equipamentos contadores de produção de que trata o art. 27 desta Lei deverão ser 

• 
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instalados em todas as linhas de produção existentes nos estabelecimentos industriais fabricantes de 
cigarros, em local correspondente ao da aplicação do selo de controle de que trata o art. 46 da Lei no 4.502, 
de 30 de novembro de 1964. 

§ 1.". O selo de controle será confeccionado pela Casa da Moeda do Brasil e conterá dispositivos de 
segurança aprovados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que possibilitem, ainda, a verificação de 
sua autenticidade no momento da aplicação no estabelecimento industrial fabricante de cigarros. 

§ 2.". Fica atribulda à Casa da Moeda do Brasil a responsabilidade pela integração, instalação e 
manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos de que trata o art. 27 desta Lei nos 
estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros, sob supervisão e acompanhamento da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e observilncia aos requisitos de segurança e controle fiscal por ela estabelecidos. 

§ 3º Fisa a sa'1je Ele estabelesiRleRte iAElustFial fabrisaAte Ele si9arres e ressarsiRleRta à Casa Ela Maeaa 
Ele Brasil Jlela e1Eesu9ãa Elas JlreseEliRleRtas Ele ElHe trata a § 2° Eleste arti9a, beRl seRla Jlela aEleEluafilãa 
Aesessária à iRstala9ãe Eles eElHiJlaRleRtes Ele ElHe trata a art. · 27 Elesla lei eRl saaa liARa Ele JlFeáli9ãa. 
(Revogado pela Lei nº 12.995, de 20141 (Vigência) 

§ 4º Os valeres Ele ressarsiRleRte Ele ElHe traia e § 3° Eleste arti9e serãa estabelesiaes 13ela Sesretaria 
Ela Reseila Feaeral Ele ilrasil e Eleverãe ser 13ra13arsieAais à saJlasiaaae Jlreautiva Ele estabelesiRleAte 
iRElustrial fabrisaRte Ele si9arras, 13aEleAEle ser Eleauziaas Ele •Jalar sarres13aREleAle aa ressarsiRleAle Ele ElHe 
trata a art. 3º Ela Oesreta bei Rº 1.437, Ele 17 Ele ElezeRlbre Ele 1975. (Revogado pela Lei nº 12.995, de 
2014) Mgêncial 

§ 8° Na RiJlélese áe e>EislêAeia áe salsa aJlés a aeelli9i10 ae ElHe traia e § 4° eleste arli!Je, as ·;aferes 
reRlaAeseeAtes ae ressareiRleAte ae ElHe trata e § ao aeste arti!je Jleaerãe ser aeaui!ieles ela C0Alriblii9i1e Jlara e 
PISIPaseJl eu áa CeflAs, ae•1ielas eRl saela JlSFíeele ele aJlura9ãe. flAsluíáe eela bei Aº 11.eaa áe 2QQ9l. 
(Preáu§ãe ae eleitas) (Revogado pela Lei nº 12,995 de 2014) Nigência) 

Art. 29. Os equipamentos de que trata o art. 27 desta Lei, em condições normais de operação, deverão 
permanecer inacess!veis para ações de configuração ou para interação manual direta com o fabricante, 
mediante utilização de lacre de segurança, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

§ 1.". O lacre de segurança de que trata o caput deste artigo será confeccionado pela Casa da Moeda do 
Brasil e deverá ser provido de proteção adequada para suportar as condições de umidade, temperatura, 
substancias corrosivas, esforço mecânico e fadiga. 

§ 2.". O disposto neste artigo também se aplica aos medidores de vazão, condutivfmetros e demais 
equipamentos de controle de produção exigidos em lei. 
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multa de 100% (cem por cento) do valor comercial da mercadoria produzida, sem prejuízo da aplicação das 
demais sanções fiscais e penais cabíveis, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): 

1 -se, a partir do 10~ (décimo) dia subseqüente ao prazo fixado para a entrada em operação do sistema, 
os equipamentos referidos no art. 28 desta Lei não tiverem sido instalados em virtude de impedimento criado 
pelo fabricante; 

li - se o fabricante não efetuar o controle de volume de produção a que se refere o § 2~ do art. 27 desta 
Lei. 

§ 1~ Para fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, considera-se impedimento qualquer ação ou 
omissão praticada pelo fabricante tendente a impedir ou retardar a instalação dos equipamentos ou, mesmo 
após a sua instalação, prejudicar o seu normal funcionamento. 

§ 2~ A ocorrência do disposto no inciso 1 do caput. deste artigo caracteriza, ainda, hipótese de 
cancelamento do registro especial de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 1.593, de 21 de dezembro de 1977, 
do estabelecimento industrial. 

Ar!. 31. Os arts. 8~ e 40 da Lei n~ 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 8º ........................................ . 

§...1.Q,_ Na importação de etano, propano e butano, destinados à produção de eteno 
e propeno, e de nafta petroqulmica, quando efetuada por cenírais petroqulmicas, 
as alfquotas são de: 

§.J.Q. Na hipótese da importação de etano, propano e butano de que trata o § 15 
deste artigo, não se aplica o disposto no§ 8~ deste artigo." (NR) 

"Art. 40 .................................... . 

§ 6º-A A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas relativas ao frete 
contratado no mercado interno para o transporte rodoviário dentro do território 
nacional de: 

1 - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos 
na forma deste artigo; e · 

li - produtos destinados à exportaçao pela pessoa jurídica preponderantemente 
exportadora. 

§ 7~ Para fins do disposto no inciso li do § 6~-A deste artigo, o frete deverá referir
se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional. 

§ 8~ O disposto no inciso li do § 6~-A deste artigo aplica-se também na hipótese 
de vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação. 

§ 9~ Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto transportado 
destina-se à exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportaçao, 
condição a ser comprovada mediante o Registro de Exportação - RE." (NR) 

Art. 32. Os arts. 1~ e 8~ da Lei n~ 10.925, de 23 de julho de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Ar!. 1~ ................................... . 
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m 1~~· 10n:c; i 
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite 
em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e 
compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal 
específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de 
produtos que se destinam ao consumo humano; 

XII - queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo 
provolone, queijo parmesão e queijo fresco não maturado; 

XIII - soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos 
destinados ao consumo humano . 

................................................. "(NR) 

"Art. 8~ ........................................ . 

§ 3~ ············································ 

!L: 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2~ das Leis n°• 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e 
seus derivados classificados nos Capltulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e 

Ili - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis nos 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os 
demais produtos . 

............................................... "(NR) 

Art. 33. A pessoa jurldica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos 
próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de 
seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação 
acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Parágrafo único. A hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto no art. 81 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

Art. 34. Aplica-se ás sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita 
bruta até o limite definido no inciso li do caput do art. 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, o disposto nos Capltulos V a X, na Seção IV do 
Capitulo XI, e no Capitulo XII da referida Lei Complementar. 

Art. 35. O art. 56 da Lei n~ 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único: 

"Art. 56 ............................................. . 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo se aplica à contribuição para o 
PIS/Pasep e a Cofins devidas pelo produtor ou importador de etano, propano, 
butano, bem como correntes gasosas de refinaria - HLR - hidrocarbonetos leves 
de refino sobre a receita bruta da venda desses produtos às indústrias que os 
empreguem na produção de eteno e propeno para fins industriais e comerciais." 
(NR) 

Art. 36. O art. 57 da Lei n~ 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte § 
2~. renumerando-se o atual parágrafo único para .§_1".: 

"Art. 57 ............................................. . 
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~ O disposto no caput deste artigo se aplica às indústrias de que trata o 
paràgrafo único do art. 56 desta Lei, quanto aos créditos decorrentes da aquisição 
de etano, propano, butano, bem como correntes gasosas de refinaria - HLR -
hidrocarbonetos leves de refinaria por elas empregados na industrialização ou 
comercialização de eteno, propeno e produtos com eles fabricados."HfllRl----:--'.::-r.,....,.-=-----i 

PROC. N2_.i....;;...--V:::l--'f:--:::,,.....=: 

FOLHAS 
Art. 37. NETADOl 

Art. 38. J:: concedido isenção do imposto de importação, do imposto sobre produtos industrializados, da 
contribuição para o PIS/Pasep-lmportação, da Cofins-lmportação e da CIDE-Combustlveis, nos termos, 
limites e condições estabelecidos em regulamento, incidentes na importação de: 

1 - troféus, medalhas, placas, estatuetas, distintivos, flâmulas, bandeiras e outros objetos comemorativos 
recebidos em evento cultural, científico ou esportivo oficial realizado no exterior ou para serem distribuídos 
gratuitamente como premiação em evento esportivo realizado no País; 

li - bens dos tipos e em quantidades normalmente consumidos em evento esportivo oficial; e 

Ili - material promocional, impressos, folhetos e outros bens com finalidade semelhante, a serem 
distribuídos gratuitamente ou utifizados em evento esportivo oficial. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se também a bens importados por desportistas, 
desde que tenham sido utilizados por estes em evento esportivo oficial e recebidos em doação de entidade de 
prática desportiva estrangeira ou da promotora ou patrocinadora do evento. 

Art. 39. NETADOl 

capítulo V 

Disposições Finais 

Art. 40. Ficam revogados: 

1 - os arts. 69 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, 45 e 46 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996; e 

li - o art. 1º-A do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977. 

Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 15 de junho de 2007; 186~ da Independência e 119~ da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Luiz Marinho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.6.2007 - Edição extra 
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P "dA • d R , .FOLHAS res1 enc1a a epub 1ca 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006. 

Regulamento 
Estabelece as diretrizes para a formulação da Polltica 
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1~ Esta Lei estabelece os conceitos, principies e instrumentos destinados à formulação das 
pollticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 

Art. 2~ A formulação, gestão e execução da Polltica Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais serao articuladas, em todas as fases de sua formulação e 
implementação, com a política agrícola, na forma da lei, e com as políticas voltadas para a reforma agrária . 

Art. 3~ Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele 
que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

1 - não detenha, a qualquer titulo, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

li - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu 
estabelecimento ou empreendimento; 

Ili teARa reAEla familiar preElemiAaA!emeAte eri!JiAaEla Ele ativiElaEles eeeAêmieas viAeulaElas ae préprie 
estal:leleeimeAte eu empreeAaimeAte; 

Ili - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento 
ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redacão dada pela Lei nº 12.512, de 
2011) 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

§ 1 ~ O disposto no inciso 1 do caput deste artigo não se ·aplica quando se tratar de condominio rural ou 
outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) 
módulos fiscais. 

§ 2~ São também beneficiários desta Lei: 

1 - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo, 
cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; 

li - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo e 
explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m• 
(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede; 

Ili - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos li, Ili e IV do caput 
deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; 

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos 1, li, Ili e IV do caput 
deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente. 

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos li, Ili e IV do caput 
do art. 3º; (lncluldo pela Lei nº 12.512, de 2011) 

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades 
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tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos li, Ili e IV do caput do art. 3º. 
nº 12.512, de 2011) 

(Incluído pela Lei 

§ 3.". O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições adicionais de 
enquadramento para fins de acesso ás linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma a 
contemplar as especificidades dos seus diferentes segmentos. (lncluldo pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 4.". Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam a 
percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima 
beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses agricultores, conforme disposto pelo CMN. 

(Incluído pela Lei nº 12.058 de 2009) 

Art. 4.". A Polltica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais observará, 
dentre outros, os seguintes principies: 

1 - descentralizaçiío; 

li - sustentabilidade ambiental, social e econômica; 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

Ili - eqüidade na aplicaçiío das pollticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e etnia; 

IV - participaçiío dos agricultores familiares na formulação e implementaçiío da polltica nacional da 
agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. 

Art. 5.". Para atingir seus objetivos, a Polltica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execuçiío das ações, de forma a compatibilizar as seguintes 
áreas: 

1 - crédito e fundo de aval; 

li - infra-estrutura e serviços; 

Ili - assistência técnica e extensão rural; 

IV - pesquisa; 

V - comercialização; 

VI -seguro; 

VI 1 - habitaçao; 

VIII - legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária; 

IX - cooperativismo e associativismo; 

X - educação, capacitaçiío e profissionalizaçiío; 

XI - negócios e serviços rurais não agrícolas; 

XII - agroindustrializaçiío. 

Art. 6.". O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicaçiío. 

Art. 7.". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçiío. · 

Brasilia, 24 de julho de 2006; 185.". da Independência e 118.". da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guilherme Cassei 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.7.2006 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.718. DE 20 DE JUNHO DE 2008. 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

Acrescenta artigo à Lei n~ 5.889, de 8 de junho de 1973, criando o 
contrato de trabalhador rural por pequeno prazo; estabelece normas 

Mensagem de veto 

Conversão da MPv nº 41 O. de 2007 

transitórias sobre a aposentadoria do trabalhador rural; prorroga o 
prazo de contratação de financiamentos rurais de que trata o § 6~ do 
art. 1~ da Lei n~ 11.524, de 24 de setembro de 2007; e altera as Leis 
n~ 8.171; de 17 de janeiro de 1991, 7.102, de 20 de junho de 1993, 
9.017, de 30 de março de 1995, e 8.212 e 8.213, ambas de 24 de 
julho de 1991. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1~ A Lei n~ 5.889, de B de junho de 1973, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 14-A: 

MArt. 14-A. O produtor rural pessoa flsica poderá realizar contratação de trabalhador rural por pequeno prazo 
para o exercfcio de atividades de natureza temporária. 

§ 1~ A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo que, dentro do período de 1 (um) ano, superar 2 
(dois) meses fica convertida em contrato de trabalho por prazo indetenninado, observando-se os termos da 
legislação aplicável. 

§ 2~ A filiação e a inscrição do trabalhador de que trata este artigo na Previdência Social decorrem, 
automaticamente, da sua inclusão pelo empregador na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e 1 nfonnações à Previdência Social - GF1 P, cabendo à Previdência Social instituir mecanismo que 
permita a sua identificação. 

§ 3~ O contrato de trabalho por pequeno prazo deverá ser formalizado mediante a inclusão do trabalhador na 
GFIP, na forma do disposto no§ 2~ deste artigo, e: 

1 - mediante a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e em Livro ou Ficha de Registro de 
Empregados; ou 

li - mediante contrato escrito, em 2 (duas) vias, uma para cada parte, onde conste, no mlnimo: 

a) expressa autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva; 

b) identificação do produtor rural e do imóvel rural onde o trabalho será realizado e indicação da respectiva 
matrrcula; 

c) identificação do trabalhador, com indicação do respectivo Número de Inscrição do Trabalhador- NIT. 

§ 4~ A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo sô podera ser realizada por produtor rural pessoa 
ftsica, proprietário ou não, que explore diretamente atividade agroeconômica . 

§ 5~ A contribuição do segurado trabalhador rural contratado para prestar serviço na forma deste artigo é de 
8º/o (oito por cento) sobre o respectivo salário-de-contribuição definido no inciso 1 do caput do art. 28 da Lei n~ 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

§ 6~ A não inclusão do trabalhador na GFIP pressupõe a inexistência de contratação na forma deste artigo, 
sem prejufzo de comprovação, por qualquer meio admitido em direito, da existência de relação jurldica diversa. 

§ 7~ Compete ao empregador fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias nos termos da legislação 
vigente, cabendo à Previdência Social e à Receita Federal do Brasil instituir mecanismos que facilitem o acesso 
do trabalhador e da entidade sindical que o representa às informações sobre as contribuições recolhidas. 

§ 8~ sao assegurados ao trabalhador rural contratado por pequeno prazo, além de remuneração equivalente à 
do trabalhador rural permanente, os demais direitos de natureza trabalhista. 

§ ~ Todas as parcelas devidas ao trabalhador de que trata este artigo serao calculadas dia a dia e pagas 
diretamente a ele mediante recibo. 

§ 1 O. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS deverá ser recolhido e poderá ser levantado nos 
termos da Lei n~ 8.036, de 11 de maio de 1990." 

Art. 2~ Para o trabalhador rural empregado, o prazo previsto no art. 143 da Lei n° B 213 de 24 de julho de 1991, fica prorrogado 
até o dia 31 de dezembro de 2010. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao trabalhador rural enquadrado na categoria de segurado contribuinte 
individual que presta serviços de natureza rural, em caráter eventual, a 1 (uma) ou mais empresas, sem relação de emprego. 

Art. 3~ Na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural, em valor equivalente ao salário mlnimo, serao contados 
para efeito de carência: 
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1- até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº 8 213. de 24 de julho de 1991· 

li - de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 3 (três), limitado a 12 (doze) 
meses, dentro do respectivo ano civil; e 

Ili - de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 2 (dois), limitado a 12 (doze) 
meses dentro do respectivo ano civil. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo e respectivo inciso 1 ao trabalhador rural enquadrado na categoria de 
segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural, em caráter eventual, a 1 (uma) ou mais 

empresas, sem relação de emprego. 

1 
P~ROC. Ne !J Owf g :;i 

Art. 4º CVETADOl := (;;_J5 ~ =1 
Art. 5; O art. 48 da Lei n~ 8.171, de 17 de janeiro de 1991, passa a vigorar acrescido dos seg,~lri;i,~,;Oa;LH;;§§<;.AS°.;1:;;;e;2_; •. ::::m=::=::::::::::=====' 

"Art. 48 ............................................................................ . 

~ Quando destinado a agricultor familiar ou empreendedor famlllar rural, nos tennos do art. 3~ da Lei n~ 
11.326, de 24 de julho de 2006, o crédito rural terá por objetivo estimular a geração de renda e o melhor uso da 
mão-de-obra familiar, por meio do financiamento de atividades e seiviços rurais agropecuários e não 
agropecuários, desde que desenvolvidos em estabelecimento rural ou áreas comunitárias próximas, inclusive o 
turismo rural, a produção de artesanato e assemelhados. 

§ 2~ Quando destinado a agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, nos termos do art. 3~ da Lei n~ 
11.326, de 24 de julho de 2006, o crédito rural poder!! ser destinado à construção ou reforma de moradias no 
imóvel rural e em pequenas comunidades rurais." (NR) 

Art. 6~ Fica autorizada a reclassificação das operações contratadas ao abrigo da Linha Especial de Crédito FAT Integrar, de que 
trata a Lei nº 11 011 de 20 de dezembro de 2004, para o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, observadas as 
seguintes condições: 

1- a reclassificação será realizada mediante a celebração de termo aditivo ao instrumento de crédito; 

li - a partir da data da reclassificação, as operações ficarão sujeitas és normas do FCO; e 

Ili - as operações reclassificadas deverão manter as mesmas condições de prazo e de classificação de porte dos mutuários 
originalmente pactuadas. 

Art. ?':_ O art. 1~ da Lei n~ 7.102, de 20 de junho de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se o parégrafo 
único para § 1 ~: 

"Art. 1~ ................................................................................ . 

.§....1.g Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreendem bancos oficiais ou privados, caixas 
econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, 
subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências. 

§ 2~ O Poder Executivo estabelecerá, considerando a reduzida circulação financeira, requisitos próprios de 
segurança para as cooperativas singulares de crédito e suas dependências que contemplem, entre outros, os 
seguintes procedimentos: 

1 - dispensa de sistema de segurança para o estabelecimento de cooperativa singular de crédito que se situe 
dentro de qualquer edificação que possua estrutura de segurança instalada em conformidade com o art. 2~ 
desta Lei: 

li - necessidade de elaboração e aprovação de apenas um único plano de segurança por cooperativa singular 
de crédito, desde que detalhadas todas as suas dependências; 

Ili - dispensa de contratação de vigilantes, caso isso inviabilize economicamente a existência do 
estabelecimento. 

§ 3~ Os processos administrativos em curso no âmbito do Departamento de Policia Federal observarão os 
requisitos próprios de segurança para as cooperativas singulares de crédito e suas dependências.· (NR) 

Art. B~ O Anexo da Lej n° 9.017 de 30 de marco de 1995, passa a vigorar com a seguinte alteração no Item 13 e inclusão do Item 15, 
com a seguinte redação: 

SITUACÃO 

113-Vistoria de estabelecimentos financeiros, exceto cooperativas singulares de crédito, por agência ou 
posto 

115 -Vistoria de cooperativas singulares de crédito. 

UFIR 

1.000 

300 
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Art. ~ A Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

'Art. 12 ........................................................................... . 

V- .................................................................................... . 

1 PROC. llf.2 
FOLHAS 

ª1 a pessoa ffsica, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer titulo, em caráter 
permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior 
a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxilio de empregados ou por intermédio de 
prepostos; ou ainda nas hipóteses dos§§ 10 e 11 deste artigo; 

VII - como segurado especial: a pessoa tisica residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 
próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxilio eventual de 
terceiros a titulo de mútua colaboração, na condição de: 

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário 
ou arrendatário rurais, que explore atividade: 

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou 

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2~ 
da Lei~ 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; 

b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e 

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 
segurado de que tratam as allneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo. 

§ 1~ Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da familia é 
indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 
condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. 

~ (Revogado): 

1 - (revogado); 

li - (revogado). 

~ Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 
(dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 
familiar . 

§ 8~ O grupo familiar poderã utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de 
que trata a alínea g do inciso V do caput deste artigo, em épocas de safra, â razão de no méximo 120 (cento e 
vinte) pessoas/dia no ano civil, em perfodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas 
de trabalho. 

§ 9~ Não descaracteriza a condição de segurado especial: 

1- a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) 
de imóvel rural cuja a.rea total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado 
continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; 

li - a exploração da atividade turistice da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 
(cento e vinte) dias ao ano; 

Ili - a participação em plano de previdência complementar instituldo por entidade classista a que seja 
associado, em razao da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; 

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiãrio de 
programa assistencial oficial de governo; 

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou 
industrialização artesanal, na fonna do § 11 do art. 25 desta Lei; e_ 

VI - a associação em cooperativa agropecuária. 

§ 1 O. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se 
decorrente de: 

l - beneficio de pensão por morte, auxilio-acidente ou auxilio-reclusão, cujo valor não supere o do menor 
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beneficio de prestação continuada da Previdência Social; 

li - beneficio previdenciário pela participação em plano de previdência complemen~t::a~r i:m:siitlt~uij;;o~no;;:s;;:;:;;;~~;::idb:z:..,,,.,,o:::.J 
inciso IV do § 9~ deste artigo; 

Ili - exercício de atividade remunerada em perfodo de entressafra ou do defeso, nao superior a 120 (cento e 
vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no§ 13 deste artigo; 

IV - exerctcio de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; 

V - exerclcio de mandato de vereador do municlpio onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de 
cooperativa rural constitufda exclusivamente por segurados esr)eciais, observado o disposto no § 13 deste 
artigo; 

VI - parceria ou meação outorgada na fonna e condições estabelecidas no inciso 1 do § 9~ deste artigo: 

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser 
utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor 
beneficio de prestação continuada da Previdência Social; e 

VIII - atividade artlstica, desde que em valor mensal inferior ao menor beneficio de prestação continuada da 
Previdência Social. 

§ 11. O segurado especial fica excluldo dessa categoria: 

1 - a contar do primeiro dia do mês em que: 

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejufzo do disposto 
no art. 15 da Lei n~ 8.213, de 24 de julho de 1991, ou exceder qualquer dos limltes estabelecidos no inciso 1 do 
§~deste artigo; 

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, 
ressalvado o disposto nos incisos Ili, V, VII e VIII do§ 10 deste artigo, sem prejulzo do disposto no art. 15 da 
Lei n~ 8.213, de 24 de julho de 1991; e 

c) se tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário: 

li - a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence 
exceder o limite de: 

a) utilização de trabalhadores nos tennos do § 8~ .deste artigo; 

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso Ili do§ 10 deste artigo; e 

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso li do§ 9~ deste artigo. 

§ 12. Aplica-se o disposto na alínea a do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do 
produtor que participe da atividade rural por este explorada. 

§ 13. O disposto nos incisos Ili e V do§ 10 deste artigo nao dispensa o recolhimento da contribuição devida 
em relação ao exerclcio das atividades de que tratam os referidos incisos: (NR) 

"Art. 25 ....................................................................... . 

~(Revogado). 

§..1Q. Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da 
produção relativa aos produtos a que se refere o § 3~ deste artigo, a receita proveniente: 

I - da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel 
rural; 

li -da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso VII do§ 10 do art. 12 desta Lei: 

Ili - de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde 
que em atividades turfstlca e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, 
alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem.como taxa de visitação e serviços especiais; 

IV - do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer 
que seja o motivo ou finalidade; e 

V - de atividade artlstica de que trata o inciso VIII do § 1 O do art. 12 desta Lei. 

§ 11. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente 
pelo próprio produtor rural pessoa tisica, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados - IPI." (NR) 

"Art. 30 ...................................................................... . 
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............................................................................................. 1:~~~;2 1°'~/:fr 
~ sem prejuízo do disposto no inciso X do caput deste artigo, o produtor rural pessoa ffsica e o segurado 
especial são obrigados a recolher, diretamente, a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente: 

a) da comercializaçao de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo 
familiar; 

b) de comercialização de artesanato ou do exerclcio de atividade artfstica, observado o disposto nos incisos VII 
e VIII do§ 10 do art. 12 desta Lei; e 

e) de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que 
em atividades turfstica e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, 
alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais; 

XIII - o segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la 
no prazo referido na alínea b do inciso 1 do caput deste artigo. 

~A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatâria da produção fica obrigada a fornecer 
ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, para fins de comprovação da 
operação e da respectiva contribuição previdenciária. 

§ 8~ Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido, no ano, por 
qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção deverá comunicar a ocorrência ã 
Previdência Social, na forma do regulamento. 

§ 9~ Quando o segurado especial tiver comercializado sua produção do ano anterior exclusivamente com 
empresa adquirente, consignatâria ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social pelo 
respectivo grupo familiar." (NR) 

"Art. 49 ...................................................................... . 

§ 5º A matricula atribulda pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural pessoa flsica ou 
segurado especial é o documento de inscrição do contribuinte, em substituição à inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurfdica - CNPJ, a ser apresentado em suas relações com o Poder Público, inclusive para 
licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processos de beneficiamento ou 
industrialização artesanal, com as instituições financeiras, para fins de contratação de operações de crédito, e 
com os adquirentes de sua produção ou fornecedores de 'sementes, insumos, ferramentas e demais 
implementas agrlcolas. 

§ 6~ O disposto no § 5~ deste artigo não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência 
de Imposto sobre Produtos Industrializados ou ao contribuinte cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurldica - CNPJ seja obrigatória.• (NR) 

Art. 10. A Lei n~ 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 11 ...................................................................... . 

V- ............................................................................... . 

fil a pessoa flsica, proprietéria ou nao, que explora atividade agropecuária, a qualquer tltulo, em caráter 
permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior 
a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxilio de empregados ou por intermédio de 
prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9~ e 1 O deste artigo; 

VII - como segurado especial: a pessoa flsica residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 
próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxmo eventual de 
terceiros, na condição de: 

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário 
ou arrendatério rurais, que explore atividade: 

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos tennos do Inciso XII do caput do art. 2~ 
da Lei n~ 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; 

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e 

e) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 
segurado de que tratam as allneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo. 

§ 1~ Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da familia é 
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indisi;>ensâvel â própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiarf é éXéfCIUO éil~ "2!i/{ g 
=~~::~.~-~~-~:~~-~~~~~~~~~i ... ~.°.°.l.ª.~~'.".~.º: .. ·~~-~-~tilizaçao de empregados pennanente:~~~~ej;g:c:::: 
§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 
(dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverao ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 
familiar. 

§ 7!:_ O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador 
de que trata a alfnea g do inciso V do caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no mãximo, 120 
(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em perfodos corridos ou _intercalados ou, ainda, por tempo equivalente 
em horas de trabalho. 

§ 8~ Não descaracteriza a condição de segurado especial: 

1- a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) 
de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado 
continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar, 

li - a exploração da atividade turfstica da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 
(cento e vinte) dias ao ano; 

Ili - a participação em plano de previdência complementar instituldo por entidade classista a que seja 
associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e 

JV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de 
programa assistencial oficial de governo; 

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou 
industrialização artesanal, na fonna do§ 11 do art. 25 da Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991: e 

VI - a associação em cooperativa agropecuária. 

§ 9~ Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se 
decorrente de: 

1 - beneficio de pensão por morte, auxflicracidente ou auxilio-reclusão, cujo valor não supere o do menor 
beneficio de prestação continuada da Previdência Social; 

li - beneficio previdenciãrio pela participação em plano de previdência complementar institufdo nos termos do 

inciso IV do § 8~ deste artigo; 

Ili - exerclcio de atividade remunerada em perlodo de entressafra ou do defeso, não superior a 120 (cento e 
vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no§ 13 do art. 12 da Lei n~ 8.212, de 24 
julho de 1991; 

IV - exercfcio de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; 

V - exerclcio de mandato de vereador do Municfpio em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de 
cooperativa rural constitulda, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no§ 13 do art. 12 
da Lei n~ 8.212. de 24 de julho de 1991; 

VI - parceria ou meação outorgada na fonna e condições estabelecidas no inciso 1 do § B~ deste artigo: 

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser 
utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor 
beneficio de prestação continuada da Previdência Social; e 

VIII - atividade artfstica, desde que em valor mensal inferior ao·menor beneficio de prestação continuada da 
Previdência Social. 

§ 10. O segurado especial fica exctuldo dessa categoria: 

1 - a contar do primeiro dia do mês em que: 

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejulzo do disposto 

no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do § 8~ deste artigo; 

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Soclal, 
ressalvado o disposto nos incisos Ili, V, VII e VIII do§ 9~ deste artigo, sem prejufzo do disposto no art. 15 desta 
~e . 

c) tomar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário; 

li - a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence 
exceder o limite de: 

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § ~deste artigo; 

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 111 do§ 9~ deste artigo; e 
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c) dias de hospedagem a que se refere o inciso li do § 8~ deste artigo. 

§ 11. Aplica-se o disposto na allnea a do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor 
que participe da atividade rural por este explorada." (NR) 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

"Art. 17 ...................................................................... .. 

~ (Revogado). 

~ A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar e 
conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que 
titulo, se nela reside ou o Municfpio onde reside e, quando for o caso, a identificação e Inscrição da pessoa 
responsável pela unidade familiar. 

§ 5~ O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que 
desenvolve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro 
outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. 

§ 6~ Simultaneamente com a inscrição do segurado especial, será atribuldo ao grupo familiar número de 
Cadastro Especifico do INSS - CEI, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias: (NR) 

"Art. 29 ...................................................................... . 

§_Qg O salãrio-de-beneflcio do segurado especial consiste no valor equivalente ao salãrio-mlnimo, ressalvado o 
disposto no inciso li do art. 39 e nos §§ 3~ e 4~ do art. 48 desta Lei. 

1= (revogado); 

li - (revogado) . 

................................................................................... • (NR) 

"Art. 38-A. O Ministério da Previdência Social desenvolverá programa de cadastramento dos segurados 
especiais, observado o disposto nos§§ 4~ e 5~ do art. 17 desta Lei, podendo para tanto finnar convênio com 
órgãos federais, estaduais ou do Distrito Federal e dos Municlpios, bem como com entidades de classe, em 
especial as respectivas confederações ou federações. 

§ 1~ O programa de que trata o caput deste artigo deverá prever a manutenção e a atualização anual do 
cadastro, e as informações nele contidas não dispensam a apresentação dos documentos previstos no art. 106 
desta Lei. 

§ 2~ Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sejam eles 
filiados ou não às entidades conveniadas. • 

"Art. 48 ..................................................................... .. 

~ Para os efeitos do disposto no § 1~ deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercfcio de 
atividade rural, ainda que de forma descontinua, no perfodo imediatamente anterior ao requerimento do 
beneficio, por tempo igual ao número de meses de contribuiÇão correspondente à carência do beneficio 
pretendido, computado o pertodo a que se referem os incisos Ili a VIII do § ~do art. 11 desta Lei. 

§ 3~ Os trabalhadores rurais de que trata o§ 1~ deste artigo que não atendam ao disposto no§ 2~ deste artigo, 
mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados perlodos de contribuição sob outras categorias do 
segurado, farão jus ao beneficio ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 
(sessenta) anos, se mulher. 

§ 4~ Para efeito do § 3~ deste artigo, o cálculo da renda mensal do beneficio será apurado de acordo com o 
disposto no inciso li do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salãrio-de-contribuição mensal do 
período como segurado especial o limite mfnimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.· (NR) 

•Art. 106. A comprovação do exercido de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: 

1- contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

li - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; 

Ili - declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de 
sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

IV - comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, no caso de 
produtores em regime de economia familiar; 

V - bloco de notas do produtor rural; 

VI - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7~ do art. 30 da Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 
1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; 
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VII -documentos fiscais relativos a entrega de produção rural â cooperativa agrlcola, entreposto de pescado ou 
outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; 

VIII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 
produçao: 

Aqwisiyãa Ele AtlimeAtas PAA, iAstit1:1IEla pela aR. 19 Eia bej aº 1Q âQê de 2 Ele iwll:le Ele 2QQ3, as preyes Ele refarênGia sarãe asseguradas 
aes agi:lst.1lteres familiares, asseeiaçêes e seeperativas livres das valems r:efereates às iAGiElênsias de ImpS6te Sebre Qperaçães Relativas 
à Cirs1:1la9ãe ele MeFGaâeFias e Sebre Pre&tayêes de Se1:uiçes ele +ranspeR:e IRterestaE11:1al e latem:iuaislpal e Ele Cem1:1aisayãe IC~~S e da 
sentfibYiyãe Be preeh:lter nual pessea fisisa Bl:I preduter rural pessoa jlufdisa aa lnstihrta ~JasiaRal elo Segl::IFG Saslal l~JSS, suja 
FGsall::limenta, ei1:1aRdG l::law·er, sera efetl::laelG pela Cenab à Genta de P.v .. 

Art. 11. Na aquisiçao de produtos agropecuários no âmbito do Programa de Aquisiçao de Alimentos - PAA, instituldo pelo art. 19 da 
Lei nº 10.696 de 2 de jylho de 2003, os preços de referência serao assegurados aos agricultores familiares, associações e cooperativas 
livres dos valores referentes às incidências do Imposto sobre Operações Relativas à Circulaçao de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e lntennunicipal e de Comunicação - ICMS e da contribuição do produtor rural pessoa flsica ou 
jurldica ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cujo recolhimento, quando houver, será efetuado pela instituição executara do 
Programa, à conta do PAA. CRedacão dada pela Lei nº 11 775 de 2008) 

Art. 12. Ficam revogados: 

• 1- o§ 3º do art. 12 e o§ 4° do art. 25 da Lei nº 8.212. de 24 de julho de 1991; e 

li-o§ 3ºdo art. 17 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991. 

• 
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Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Brasllia, 20 de junho de 2008: 187~ da Independência e 12~ da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
Guido Msntegs 
José Pimentel 
André Peixoto Figueiredo Uma 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.6.2008 
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Presidência da República t:=:==-=:======== 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. 

Mensagem de veto 

Conversão da MPv nº2.182-18, de 2001 
Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns, e dá outras providências. 

Regulamento. 

Regulamento, 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
• pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

Ar!. 2° NETADOl 

§ 1° Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos 
termos de regulamentação específica. 

§ 2° Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades promotores da 
modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação. 

§ 3° As bolsas a que se referem o § 2o deverão estar organizadas sob a forma de sociedades civis sem 
fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que operem sistemas eletrõnicos unificados de pregões. 

Ar!. 3° A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

• 1 - a autoridade competente justificará a necessidade de· contratação e definirá o objeto do certame, as 
exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 

li - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

Ili - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso 1 deste artigo e os 
indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo 
órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e 

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, 
o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e 
lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor. 

§ 1° A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou 
emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade 
promotora do evento. 

§ 2° No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão 
ser desempenhadas por militares 
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Art. 4° A fase externa do pregão ser 
seguintes regras: 

o dos interessados e observará as 

1 - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do 
respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios 
eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que 
trata o art. 2°; 

li - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que 
poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital; 

llf - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 1 do art. 3º, as normas que 
disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso; 

IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta 
e divulgadas na forma da Lei no 9. 755, de 16 de dezembro de 1998: 

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será 
inferior a 8 (oito) dias úteis; 

VI - no dia, hora e focal designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, 
devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame; 

VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do 
objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 

Vllf - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores 
das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos; 

X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados· os 
prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no edital; 

• XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro 
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decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 

XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital; 

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regufar perante a Fazenda 
Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e 
Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação 
jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira; 

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direitçi de acesso aos dados nele constantes; 

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor; 

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor; 

XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
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XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento; 

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor; 

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor; 

XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato no prazo definido em edital; e 

XXlll - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. 

• Art. 5° É vedada a exigência de: 

1 - garantia de proposta; 

11 - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e 

Ili - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão 
superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da 
informação, quando for o caso. 

Art. 6° O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital. 

Art. 7° Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4o desta Lei, peío prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 

• Art. 8° Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados 
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no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do 
regulamento previsto no art. 2°. 

Art. 9° Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

Art. 1 O. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.182-18. de 23 de 
agosto de 2001. 

Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderiio adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico. 

Art. 12. A Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

"Art. 2-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar, 
nas licitações de registro de preços destinadas à aquisição de bens e serviços 
comuns da área da saúde, a modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, 
observando-se o seguinte: 

1 - são considerados bens e serviços comuns da área da saúde, aqueles necessários 
ao atendimento dos órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, cujos padrões 
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de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio 
de especificações usuais do mercado. 

li - quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não 
puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos 
licitantes quantos forem necessários para o atingimento da totalidade do quantitativo, 
respeitada a ordem de classificação, desde que os referidos licitantes aceitem 
praticar o mesmo preço da proposta vencedora. 

Ili - na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso li, excepcionalmente, 
poderão ser registrados outros preços diferentes da proposta vencedora, desde que 
se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e 
comprovada a vantagem, e que as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo 

admitido." lr:P-RO._C-. N-l!--::;1r::lJ1-:7S/"M5~Í 0"""3---. 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. _ FOLHAS :::J. ~ ~ 

Brasilia, 17 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 

• Guilherme Gomes Dias 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.7.2002 e retificado em 30.7.2002 

• 

• 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 10123. DE 1° DE DEZEMBRO DE 2005 
Dispõe sobre o pregão a que se refere a Lei Federal nº 
10520, de 17 de julho de 2002, e dá outras providências 
correlatas. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 
51 da Lei Orgânica do Município de Bauru e considerando as disposições da Lei Federal nº 10520, de 17 de julho 
de 2002, 

Art. 1° -

Art. 2° -

§ !º 

§ 2º 

Art. 3° -

Art. 4° -

DECRETA 

A implementação da modalidade de pregão, no âmbito da administração pública municipal, direta e 
indireta, obedecerá ao disposto neste decreto. 

CAPÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O procedimento estabelecido na Lei Federal nº 10520, de 17 de julho de 2002, a ser realizado por 
licitação do tipo menor preço, destina-se à aquisição de bens e à prestação de serviços comuns, 
qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa é feita por meio de propostas e 
lances sucessivos em sessão pública. 

Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Excluem-se da modalidade de pregão as contratações de obras e serviços de engenharia, as locações 
imobiliárias e as alienações em geral. 

CAPÍTULO II 
DO PREGÃO PRESENCIAL 

A realização de licitações na modalidade de pregão presencial reger-se-á pelas regras do presente 
capítulo. 

Compete ao Prefeito Municipal, Presidentes de Autarquias e Fundações, nas licitações realizadas na 
modalidade de pregão cujo valor estimado da contratação seja igual ou superior a R$ 650.000,00 
(seiscentos e cinqüenta mil reais): 
1 - autorizar a abertura da licitação, justificando a necessidade da contratação; 
II - definir o objeto do certame, estabelecendo: 

a) as exigências da habilitação; 
b) as sanções por inadimplemento; 
c) os prazos e condições da contratação; 
d) o prazo de validade das propostas; 
e) os critérios de aceitabilidade dos preços; 
f) o critério para encerramento dos lances. 

III- justificar as condições de prestação de garantia de execução do contrato; 
IV - designar o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio; 
V - decidir os recursos interpostos contra ato do pregoeiro; 
VI - adjudicar o objeto da licitação, após a decisão dos recursos; 
vn - revogar, anular ou homologar o procedimento licitatório. 

Parágrafo único - Nos pregões cujos valores estimados ·sejam inferiores ao limite fixado no caput deste 
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Ref. Dec.10123 

Art. 5° -

Art. 6° -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

artigo, a competência é dos Secretários Municipais responsáveis pelos procedimentos 
licitatórios. 

Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor ou o empregado que tenha realizado curso de 
capacitação específica para exercer a atribuição. 

Os membros da equipe de apoio, preferencialm~nte pertencentes ao quadro do órgão ou da entidade 
promotora do pregão, deverão ser, em sua maioria, titular de cargo efetivo, ocupantes de função de 
natureza permanente ou empregados públicos . 

Parágrafo único - A impossibilidade de a designação recair em servidores ou empregados pertencentes ao 
quadro permanente do órgão ou entidade licitadora deverá ser previamente justificada 
nos autos do processo da licitação. 

Art. 7" - São atribuições do pregoeiro: 
I - conduzir o procedimento, inclusive na fase de lances; 
Il - credenciar os interessados, mediante a verificação dos documentos que comprovem a 

existência de poderes para formulação de propostas, lances e demais atos inerentes ao 

III -

IV-

V-

VI-

VII-

VIII -
IX-

certame; 
receber a declaração dos licitantes de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como os envelopes-proposta e os envelopes-documentação; 
analisar as propostas e desclassificar aquelas que não atenderem os requisitos previstos 
no edital; 
classificar as propostas segundo a ordem crescente de valores ao final ofertados e a 
decidir motivadamente quanto à aceitabilidade do menor preço; 
adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor, se não tiver havido na sessão públi~ 
a declaração de intenção motivada de interposição de recurso; 
elaborar a ata da sessão pública, que conterá, sem prejuízo de outros elementos, o 
registro: 
a) do credenciamento; 
b) das propostas e dos lances formulados, na ordem de classificação; 
c) da decisão a respeito da aceitabilidade da proposta de menor preço; 
d) da análise dos documentos de habilitação; e 
e) os motivos alegados pelo licitante interessado em recorrer. 
receber os recursos; 
encaminhar o processo devidamente .instruído à autoridade superior para o exercício das 
atribuições definidas nos incisos V, VI e VII do artigo 3° deste decreto. 

Parágrafo único - Interposto recurso, o pregoeiro poderá reformar a sua decisão ou encaminhá-lo, 
devidamente informado, à autoridade competente para decidir. 

Art. 8° - A fase preparatória do pregão será iniciada com a abertura do processo no qual constarão: 
1 - a deliberação da autoridade competente a que alude o artigo 3° deste decreto; 
II - os indispensáveis elementos técnicos atinentes ao objeto licitado; 
III - a planilha de orçamento, que conterá os quantitativos e os valores unitários e totais do 

bem ou serviço; 
IV - a indicação de disponibilidade de recursos orçamentários; 
V - a minuta do edital, que conterá os elementos indicados no artigo 4°, inciso III, da Lei 

Federal nº 10520, de 17 de julho de 2002, e a do termo do contrato, quando houver, 
aprovadas pelo órgão juridico da promotora do certame. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec.10123 

Art. 9° -

Art. 10 -

A convocação dos interessados em participar do certame será efetuada: 
1 - por meio de publicação de aviso no .Diário Oficial do Município e por meio eletrônico, 

quando o valor estimado para a contratação for inferior a R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinqüenta mil reais); 

II - por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Município, por meio eletrônico e 
em jornal de grande circulação, quando o valor estimado para a contratação for igual ou 
superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) . 

Os atos essenciais do pregão serão documentados e juntados no respectivo processo, 
compreendendo, além daqueles relacionados no artigo 3º: 
1 - as propostas e os documentos de habilitação do licitante vencedor; 
II - a ata da sessão do pregão; e 
III - comprovantes da publicação no Diário Oficial do Município e na Internet do aviso de 

abertura do pregão, do resultado final da licitação e do extrato do instrumento contratual, 
e em j o mal de grande circulação, no caso previsto no artigo 8º, inciso II. 

Parágrafo único - Os envelopes-documentação dos licitantes que tiverem as propostas classificadas serão 
devolvidos após a contratação. 

Art. II -

Art. 12 -

Art. 13 -

Art. 14 -

§ lº 

§ 2º 

Art. 15 -

§ lº 

A Administração expedirá orientações e normas complementares à aplicação deste decreto e procederá à 
atualização dos valores fixados nos artigos 3° e 8°, quando for o caso. 

O disposto neste decreto aplica-se aos órgãos da administração direta e entidades da administração 
indireta públicas municipais. 

CAPÍ1ULO III 
DO PREGÃO ELETRÔNICO 

A realização de licitações na modalidade pregão, por meio da utilização de recursos de tecnologia 
da informação, denominado pregão eletrônico, observará as regras do presente Capitulo, bem como 
pelas disposições constantes dos Capítulos 1 e II do presente Decreto, no que lhe for aplicável. 

O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova 
a comunicação pela Internet. 

O sistema referido no caput utilizará recursos de criptografia e de autenticação que assegurem 
condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame licitatório. 

O pregão eletrônico será conduzido pelas Secretarias Municipais de Administração ou Saúde, por 
meio de utilização de recursos de tecnolàgia da informação próprios, contratados ou por 
acordos/convênios de cooperação técnica junto a terceiros. 

Deverão estar previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a autoridade 
competente para homologar a licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores 
do sistema e os licitantes que participam do pregão eletrônico. 

O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

3 



', 

• 

• 

Ref. Dec.10123 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 
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A chave de identificação e a senha atribuídas ao licitante poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de sus 
inabilitação perante o Cadastro de Fornecedores do Município de Bauru ou outro estabelecido pelo 
mesmo. 

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema, para imediato bloqueio de acesso . 

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 
órgão promotor da licitação qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão eletrônico. 

Art. 16 • Caberá ao Município de Bauru a indicação do provedor do sistema eletrônico e o credenciamento 
do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio designados para a condução do pregão. 

Parágrafo único- As atribuições da autoridade competente estabelecidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 serão exercidas, no limite de suas competências, pelo Prefeito Municipal, 
Secretário Municipal de Saúde e Secretário Municipal de Administração, respondendo este 
último por todas as demais secretarias municipais. 

Art. 17 • 

Art. 18 

Art. 19 • 

Art. 20 . 

Art. 21 • 

Parágrafo único· 

Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor ou empregado que tenha realizado curso de 
capacitação específica para exercer a atribuição . 

Os membros da equipe de apoio, preferencialmente pertencentes ao quadro do órgão ou da 
entidade promotora do pregão, deverão ser, em sua maioria, titular de cargo efetivo, ocupantes de 
função de natureza permanente ou empregados públicos. 

Caberá ao pregoeiro a abertura e exame das propostas iniciais de preços apresentadas por meio 
eletrônico e as demais atribuições previstas no artigo 7° do presente Decreto. 

No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substãncia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 
de habilitação e classificação. 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, bem como os riscos 
inerentes ao uso indevido de sua senha de acesso. 

Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta com 
a descrição do objeto ofertado e o preço e, ~e for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora 
marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, 
encerrar~se-â, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

A sessão pública do pregão eletrônico será regida pelas seguintes regras: 
1. - do aviso e do edital deverão constar a definição do objeto da licitação, o endereço 

eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de sua realização e a indicação de 
que o pregão será realizado por meio de sistema eletrônico; 

II. - a publicação do edital será feita no Diário Oficial de Bauru e Internet quando os valores 
forem até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), acima de R$ 650.000,00 
(Seiscentos e cinqüenta mil reais) até R$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais) 
no Diário Oficial de Bauru, Internet e Jornal de Grande Circulação, superiores a R$ 
1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais), em Diário Oficial de Bauru, Internet, 
Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

III. - todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame; 

VI. - os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
provedor do sistema eletrônico, antes da realização do pregão; 

V. - a participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subseqüente encaminhamento de declaração de que cumpre os requisitos para habilitação e 
de proposta de preço na forma, data e horário previstos no edital, obrigatoriamente por 
meio do sistema eletrônico e, eventualmente ainda, por outro meio determinado; 

VI. - como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no edital; 

VII. - no caso de contratação de serviços comuns, as planilhas de custos eventualmente previstas 
no edital deverão ser encaminhadas em formulário eletrônico especifico, juntamente com a 
proposta de preços; 

VIII. - a partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com 
a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as 
especificações e condições detalhadas pelo edital; 

IX - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo 
que somente estas participarão da fase de lance. 

X. - aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de 
menor valor apresentada. Em seguida, os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

XI. - os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras 
estabelecidas no edital; · 

XII. - só serão aceitos os 1ances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
registrado no sistema, podendo o instrumento convocatório estipular valor de redução 
mínima entre os lances; 

XIII. - não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema eletrônico; 

XIV. - durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance; 
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Art. 25 -
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XV. - a etapa de lances da sessão pública, prevista em edital, será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances; 

XVI. - encerrada a fase de recebimento de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor 
valor para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação; 

XVII.- o pregoeiro anunciará o licitante ·detentor da melhor oferta imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação 
e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 

XVIII. - o interesse do licitante em interpor recurso deverá ser manifestado, através do sistema 
eletrônico, imediata e motivadamente após o encerramento da fase competitiva do pregão, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões em 
igual prazo, que começara a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. Para o encaminhamento de memorial e contra-razões 
poderá ser facultado a utilização de endereço eletrônico da internet ou fax, com o posterior 
envio do original, observado o prazo legal de três dias corridos, contados da data da sessão 
pública virtual; 

XIX. - o pregoeiro poderá exigir rlo início, meio ou fim da sessão pública que o licitante envie, 
por fax ou outro meio existente, no prazo previamente estipulado, documento(s) fixado(s) 
no edital, indispensável para o bom desempenho da sessão e/ou comprovação dos 
requisitos exigidos; 

XX - o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar as condições de habilitação, 
mediante o encaminhamento dos documentos exigidos em via original ou cópia 
autenticada, no prazo e endereço constantes no edital, devendo ainda apresentar cópia da 
documentação necessária por meio eletrônico, inclusive fac-símile, se assim exigido no 
edital, observado o prazo fixado pelo pregoeiro; 

XXI. - no caso de contratação de serviços comuns, o licitante vencedor deverá encaminhar a 
planilha de custos referida no inciso VI, com os respectivos valores readequados ao valor 
total representado pelo lance vencedor no mesmo prazo estipulado no edital para 
comprovação das condições de habilitação; 

XXII. - a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema 
eletrônico. 

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 
da fase de habilitação e outras eventualmente fixadas, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
edital. 

Na situação a que se refere este artigo, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que 
seja obtido preço melhor. 

Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, e após o julgamento de eventuais 
recursos o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
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Art. 28 -

Art. 29 
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§ lº -

§ 2º -

§ 3º -

1 PROC. N2 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, referida no inciso III do 
artigo 7° e inciso V do art. 23, deste Decreto, sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação 
pertinente, em especial no art. 7° da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o 
pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados . 

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 

A autoridade competente para a homologação do certame designará o pregoeiro que deverá ter 
recebido capacitação prévia, com emissão de Certificado e os membros da equipe de apoio. 

O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos: 
!
III
IV
V
Vl
VIJ
VIII-

!X
X
XI-

XII-

justificativa da contratação; 
planilhas de custo, quando for o caso; 
previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas rubricas; 
autorização de abertura da licitação; 
designação do pregoeiro e equipe de apoio; 
edital e respectivos anexos, quando for o caso; 
minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro.de 
preços, conforme o caso; 
parecer jurídico; 
documentação exigida para a habilitação; 
ata contendo os seguintes registros: 

a)licitantes participantes; 
b) propostas apresentadas; 
c) lances ofertados na ordem de classificação; 
d) aceitabilidade da proposta de preço; 
e) habilitação; e 
f) recursos interpostos e respectivas decisões; 
comprovantes das publicações: 
a)do aviso do edital; 
b) do resultado da licitação; 
c) do extrato do contrato; e 
d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso. 

Todos os atos e documentos referidos neste artigo constantes dos arquivos e registros digitais 
serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas. 

Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório, deverão permanecer à disposição 
das auditorias internas e externas. 

A ata será disponibilizada na Internet para acesso livre, imediatamente após o encerramento do 
processo licitatório. 
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Art. 30 -

Art. 31 -

CAPÍTULO IV 
DO PREGÃO PARA COMPRAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A realização de licitações na modalidade de pregão para realização de compras pelo sistema de 
registro de preço previsto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, reger-se-á 
pelas regras do presente Capítulo, bem como pelas disposições constantes dos Capítulos !, II e III 
do presente Decreto, no que lhe for aplicâvel. 

O pregão será realizado em sessão pública, presencialmente ou por meio de sistema eletrônico que 
promova a comunicação pela Internet. · 

Art. 32 - Compete ao Prefeito Municipal, Presidentes de Autarquias e Fundações, nas licitações realizadas na 
modalidade de pregão para realização de compras pelo sistema de registro de preços cujo valor 
estimado total seja igual ou superior a R$ 650. 000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 
I autorizar a abertura da licitação, justificando a necessidade da contratação; 
II - definir o objeto do certame, estabelecendo: 

a) as exigências da habilitação; 
b) as sanções por inadimplemento; 
c) os prazos e condições da contratação;. 
d) o prazo de validade das propostas; 
e) os critérios de aceitabilidade dos preços; 
t) o critério para encerramento dos lances. 

III - designar o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio; 
IV - decidir os recursos interpostos contra ato do pregoeiro; 
V - revogar, anular ou homologar o procedimento licitatório; 
VI - homologar, decididos os recursos eventualmente interpostos, a classificação para confeeção 

da respectiva ata de registro de preços. 

Parágrafo único - Nos pregões para realização de compras pelo sistema de registro cujos valores totais estimados 
sejam inferiores ao limite fixado no caput deste artigo, a competência é dos Secretários 
Municipais responsáveis pelos procedimentos licitatórios. 

Art. 33 - São atribuições do pregoeiro nos pregões para realização de compras pelo sistema de registro: 
I - conduzir o procedimento, inclusive na fase de lances; 
II - credenciar os interessados, mediante a verificação dos documentos que comprovem a 

existência de poderes para formulação de propostas, lances e demais atos inerentes ao 
certame; 

III - receber a declaração dos licitante~ de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como os envelopes-proposta e os envelopes-documentação; 

N - analisar as propostas e desclassificar aquelas que não atenderem os requisitos previstos 
no edital; 

V - classificar, após decididos todos os recursos, segundo a ordem crescente de valores ao 
final ofertados, tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das 
propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote 
licitado; 

VI - elaborar a ata da sessão pública, que conterá, sem prejuízo de outros elementos, o 
registro: 
a) do credenciamento; 
b) das propostas e dos lances formulados, na ordem de classificação; 

8 



• 

• 

Ref. Dec.10123 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

e) da decisão a respeito da aceitabilidade da proposta de menor preço; 
d) da análise dos documentos de habilitação; e 
e) os motivos alegados pelo licitante interessado em recorrer. 

VIII - receber os recursos; 
IX - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para o exercício das atribuições 

definidas no artigo 32 do presente decreto. 

Parágrafo único - Interposto recurso, o pregoeiro poderá reformar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade 
competente para decidir . 

Art. 34 A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as regras previstas nos 
incisos 1 à XX do art. 4° da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2005, bem como ao seguinte: 
I - além da proposta de menor preço serão abertos os envelopes "Documentos de Habilitação" dos demais 

licitantes classificados; 
II - serão classificadas, observado o que dispõe o inciso V do art. 33 do presente Decreto, todas propostas 

que preencherem os requisitos para habilitação fixados no edital; 
III - homologada a licitação e sua respectiva classificação pela autoridade competente, a(s) licitante(s) 

classificada(s) será(ao) convocada(s) pela Administração para assinar a respectiva Ata de Registro de 
Preços no prazo definido em edital; 

CAPITULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 35 - Compete à Administração Pública Municipal estabelecer normas e orientações complementares sobre a matéria 
regulada neste Decreto, bem como resolver os casos omissos. 

Art. 36 - Aplicam-se subsidiariamente ao presente Decreto a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as disposições 
pertinentes da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 37 - Fica revogado o Decreto nº 9635, de 25 de novembro de 2003. 

Art. 38 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru, 1 ºde dezembro de 2005. 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TlJGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

CÉLIO PARIS! 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

FERNANDO FERREIRA JORGE 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

TEREZA MARIA SPERANZA FAIZER 
SECRETÁRIA DA SAÚDE 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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LEI Nº 6.240, DE 20 DE JULHO DE 2.012 
Altera o § 1 º do artigo 2º e incisos I e II do 
artigo 4° da Lei nº 5.775, de 21 de setembro 
de 2.009 que dispõe sobre a criação do 
Estatuto Municipal da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte - EMME. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

O§ 1° do artigo 2º da Lei nº 5.775, de 21 de setembro de 2.009 que dispõe sobre a criação do Estatuto Municipal da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2° ( ... ) 

§ Iº No caso do MEi, o pequeno empresário, na forma da Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2.011, 
que aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (NR) 

( ... )." 

Os incisos 1 e II do artigo 4° da Lei nº 5.775, de 21 de setembro de 2.009 que dispõe sobre a criação do Estatuto Municipal 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, passam a vigorar com a seguinte redação respectivamente: 

"Art. 4° (. .. ) 

1 - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); (NR) 

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira,. em cada 
ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reai&). (NR) 

( ... )." 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 20 de julho de 2.012. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PAULO ROBERTO FERRARI 
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data 

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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IPROC.N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N° 5775. DE 21 DE SETEMBRO DE 2009 
Cria o Estatuto Municipal da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte - EMME. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do art. 51 da Lei 
Orgânica do Municfpio de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. !º -

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta lei cria o Estatuto Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - EMME, dispondo 
sobre o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para o Micro-empreendedor Individual 
(MEi), a Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP), em conformidade com o que 
dispõem os arts. 146, III, d, 170, IX, e 179, todos da Constituição Federal de 1988, bem como a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Parágrafo único - Aplicam-se ao MEi todos os beneflcios previstos nesta lei para a ME e EPP, sem prejufzo das garantias 
que lhes sejam especificas. 

Art. 2° -

§ lº 

§ 2º 

Art. 3° -

Art. 4° -

CAPÍTULO! 

SEÇÃO! 
DEFINIÇÃO DE PEQUENO EMPRESÁRIO, MICROEMPRESA 

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Para os efeitos desta lei, considera-se ME!, o empresário individual nos moldes da Lei 10.406, de 
10/01/2002 em seus artigos 970 e 1.179, caracterizado como Microempresa e com sua inscrição no 
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurfdicas, conforme o caso, desde 
que: 

No caso do ME!, o pequeno empresário, na formà da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, que aufira 
receita bruta anual de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) . 

Não poderá se enquadrar como MEi, empresário individual a pessoa natural que: 

I - possua outra atividade econômica; 

U - exerça atividades de natureza intelectual, cientifica, literária ou artfstica. 

O empresário individual, MEi, quando da sua inscrição municipal, deverá acrescentar ao seu nome a 
expressão "Microempresa" ou a abreviação "ME". 

Para os efeitos desta lei, considera-se Microempresa e Empresa de Pequeno porte a sociedade 
empresária, a sociedade simples e o empresário individual nos moldes do artigo 966 da Lei 10.406 de 
10/01/2002, com suas inscrições no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurfdica, ou a ela equiparada, aufrra, em 
cada ano-calendário, receita bruta igual.ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais); 

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurfdica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). 
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1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5775/09 

§ !º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 5° -

Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput desse artigo, o produto da venda de bens e 
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em 
conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

Não se inclui no regime dessa lei a pessoa jurídica defmida nos incisos 1 a X do parágrafo 4° do artigo 
3°, da Lei Complementar Federal 123, de 14 de dez.embro de 2006. 

O empresário individual nos moldes do caput do artigo 4°, quando da sua inscrição municipal, deverá 
acrescentar ao seu nome a expressão "Microempresa" ou a abreviação "ME". 

CAPÍTULO II 
DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO 

SEÇÃO! 
DA INSCRIÇÃO E BAIXA 

Todos os órgãos públicos municipais envolvido~ no processo de abertura e fechamento de empresas 
deverão observar a unicidade do processo de registro e de legalização, buscando, em conjunto, a 
agilização, compatibilização e integração de procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de 
exigências e garantir a rapidez e linearidade do processo, sob a perspectiva do usuário. 

Parágrafo único - O processo de registro do MEi, ME e EPP deverá ter tramitação especial e preferencial. 

Art. 6° -

Art. 7° -

Art. 8° -

Art. 9° -

Art 10 -

Fica pennitido o funcionamento de estabelecimentos empresariais ou de prestação de serviços em 
imóveis residenciais, cujas atividades desempenhadas pela ME, EPP e MEi estejam compatíveis com o 
Plano Diretor de Bauru, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Trânsito, Código de Posturas, Lei de 
Zoneamento e legislação específica. · 

Os requisitos de segurança sanitária, controle ambiental, ocupação do solo, inscrição municipal e 
prevenção contra incêndios, quando existirem, para os fins de registro e legalização de empresários e 
pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e unifonnizados pelos órgãos envolvidos 
na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de suas competências . 

Os órgãos municipais envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dentro de suas respectivas 
competências, deverão disponibilizar aos usuários, de fonna presencial e pela rede mundial de 
computadores, infonnações, orientações e instrumentos, de fonna integrada e consolidada, que 
pennitam pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresários e 
pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário a certeza quanto à documentação exigível e quanto à 
viabilidade do registro ou da inscrição. 

O processo de registro e de legalização de ME, EPP e ME! deverá atender às nonnas editadas pelo 
Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios - REDESIM, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, sempre que forem mais benéficas do que as nonnas municipais. 

SEÇÃO II 
DA SALA DO EMPREENDEDOR 

Com o objetivo de orientar os empreendedores, simplificando os procedimentos de registro de 
empresas no município, fica criada a Sala do Empreendedor, com as seguintes atribuições: 

1 - Disponibilizar aos interessados as infonnações necessárias à emissão da inscrição municipal e 
do alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de comunicação 
oficial; · 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5775/09 

§ lº 

§ 2º 

Art. li -

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 12 -

§ lº 

II - Emissão da Certidão de Zoneamento na área do empreendimento; 

III - Emissão do "Alvará Digital"; 

IV - Orientação acerca dos procedimentos necessários para a regularização da situação fiscal e 
tributária dos contribuintes; 

V - Emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária. 

Na hipótese de indeferimento de alvará ou inscrição municipal, o interessado será informado a respeito 
dos fundamentos e será oferecida orientação para adequação à exigência legal na Sala do 
Empreendedor . 

Para a consecução dos seus objetivos, na implantação da Sala do Empreendedor, a administração 
municipal firmará parceria com outras instituições para oferecer orientação acerca da abertura, do 
funcionamento e do encerramento de empresas, incluindo apoio para elaboração de plano de negócios, 
pesquisa de mercado, orientação acerca de crédito, associativismo e programas de apoio oferecidos no 
município. 

SEÇÃO Ili 
DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO 

E DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA 

Os órgãos Fiscalizadores Municipais deverão emitir o Alvará de Funcionamento Provisório, que 
permitirá o inicio de operação da ME, EPP ou MEi imediatamente após o ato de registro, exceto nos 
casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto. 

Para efeitos desta Lei, considera-se como atividade de risco alto aquelas que possam comprometer o 
sossego público, que tragam riscos ao meio ambiente ou que envolvam: 

1 - o manuseio, armazenamento e utilização de material inflamável ou explosivo; 

li - a aglomeração de pessoas; 

III - a produção de nível sonoro superior ao estabelecido em Lei; 

IV - outras atividades defmidas em Lei Municipal. 

Os órgãos municipais que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de 
funcionamento somente deverão realizar vistorias após o inicio de operação do estabelecimento, 
quando a atividade exercida pela ME, EPP ou MEi não envolver grau de risco considerado alto. 

Compete ao Comitê Gestor Municipal relacionar as atividades que possuam grau de risco considerado 
alto. 

O Alvará de Funcionamento Provisório deverá ser cancelado se, após a notificação da fiscalização, não 
forem cumpridas as exigências estabelecidas pela Administração Municipal, nos prazos por ela 
definidos. 

A fiscalização exercida sobre a ME, EPP e ME;!, no que se refere aos aspectos sanitário, ambiental, 
tributário e de segurança, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade não for 
considerada como de alto grau de risco. 

Deverá ser observado o critério da dupla visita para lavratura de autos de infração contra ME, EPP e 
MEi, salvo na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5775/09 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Art. 13 -

Considera-se reincidência, para fins deste artigo, a prática do mesmo ato no período de 24 (vinte e 
quatro) meses, contados da notificação do ato anterior. 

Ressalvadas as hipóteses previstas no § 1 º deste artigo, caso seja constatada alguma irregularidade na 
primeira visita do agente público, este formalizará Notificação Preliminar, conforme regulamentação, 
devendo constar expressamente a respectiva orientação, os dispositivos normativos correspondentes e o 
prazo para a regularização. 

Deverá ser concedido prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a regularização da ME, EPP ou MEi. 

Quando o prazo referido no parágrafo anterior ainda não for suficiente para a regularização necessária, 
o interessado deverá formalizar com o órgão de fiscalização, um Termo de Conduta, onde, 
justificadamente, assumirá o compromisso de efetuar a regularização dentro do cronograma que for 
fixado no referido Termo de ajuste. 

Decorridos os prazos fixados sem a regularização necessária, será lavrado auto de infração com 
aplicação da penalidade cabível. 

Os alvarás municipais relativos a ME, EPP e MEi deverão ser fornecidos e consultados perante a rede 
mundial de computadores, podendo ser solicitados também eletronicamente. 

Parágrafo único - Compete ao Comitê Gestor Municipal regulamentar a forma como se dará a solicitação, expedição e 
consulta do Alvará Digital. 

Art. 14 -

§ lº -

§ 2º -

Art. 15 -

CAPÍTULO III 
DO REGIME TRIBOTÁRIO 

Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverão recolher o Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN com base na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional. 

O regime de substituição tributária ou retenção na fonte de ISS, previsto na legislação tributária 
municipal, obrigará o tomador mesmo quando o serviço for prestado por microempresa ou empresa de 
pequeno porte optante pelo simples Nacional, caso em que o imposto municipal será retido e recolhido 
em guia própria do Município. 

A aplicação do regime previsto no parágrafo anterior observará o disposto no§ 4° do Art. 21 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

As microempresas e as empresas de pequeno porte, sempre que possível e nos termos da lei, deverão 
receber tratamento tributário diferenciado no que tange aos impostos, taxas e contribuições municipais, 
mediante a concessão dos seguintes beneflcios fiscais: 

1 - redução de alíquota ou de base de cálculo; 
II - descontos especiais no pagamento à vista dos tributos; 
III - créditos presumidos; 

IV - isenções. 

CAPÍTULO IV 
DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU !--: 

ESTADO DE s,4.o PAULO 

Ref. Lei nº 5775/09 

Art. 16 - O Poder Público Municipal criará a Comissão Permanente de Tecnologia e Inovação do Município, 
vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com a finalidade de 
promover a discussão de assuntos relativos à pesquisa e ao desenvolvimento cientifico-tecnológico de 
interesse do Município, o acompanhamento dos programas de tecnologia do Município e a proposição 
de ações na área de Ciência, Tecnologia e Inovação de interesse do Município e vinculadas ao apoio a 
microempresas e a empresas de pequeno porte. 

Parágrafo Único - A Comissão referida no caput deste artigo será constituída por representantes, titulares e suplentes, de 
instituições cientificas e tecnológicas, centros de pesquisa tecnológica, incubadoras de empresas, 
parques tecnológicos, agências de fomento e instituições de apoio, associações de microempresas e 
empresas de pequeno porte e de Secretaria Municipal que a Prefeitura vier a indicar . 

Art. 17 -

§ !º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 18 -

Art. 19 -

§ !º 

§ 2º 

CAPÍTULO V 
DO FOMENTO ÀS INCUBADORAS, CONDOMÍNIOS 

EMPRESARIAIS E EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

O Poder Público Municipal manterá programa de desenvolvimento empresarial, podendo instituir 
incubadoras de empresas, com a finalidade de desenvolver microempresas e empresas de pequeno 
porte de vários setores de atividade. 

A Prefeitura Municipal será responsável pela implementação do programa de desenvolvimento 
empresarial referido no caput deste artigo, por si ou em parceria com entidades de pesquisa e apoio a 
microempresas e a empresas de pequeno porte, órgãos governamentais, agências de fomento, 
instituições cientificas e tecnológicas, núcleos de inovação tecnológica e instituições de apoio. 

As ações vinculadas à operação de incubadoras serão executadas em local especificamente destinado 
para tal fim, ficando a cargo da municipalidade as despesas com aluguel, manutenção do prédio, 
fornecimento de água e demais despesas de infra-estrutura dependerão de previsão orçamentária. 

O prazo máximo de permanência no programa é de 2 (dois) anos para que as empresas atinjam 
suficiente capacitação técnica, independência econômica e comercial, podendo ser prorrogado por 
prazo não superior a 2 (dois) anos mediante avaliação técnica. Findo este prazo, as empresas 
participantes se transferirão para área de seu domínio ou que vier a ser destinada pelo Poder Público 
Municipal sendo que a ocupação se dará preferencialmente por empresas egressas de incubadoras do 
Município. 

O Poder Público Municipal poderá criar minidistritos industriais, em local a ser estabelecido por lei, e 
também indicará as condições para alienação dos lotes a serem ocupados, voltados preferencialmente 
para a ME, EPP e MEi. 

O Poder Público Municipal apoiará e coordenará iniciativas de criação e implementação de parques 
tecnológicos, inclusive mediante aquisição ou desapropriação de área de terreno situada no Município 
para essa finalidade que dependerão de previsão orçamentária. 

Para consecução dos objetivos de que trata o presente artigo, a Prefeitura Municipal poderá celebrar 
instrumentos jurídicos apropriados, inclusive convênios e outros instrumentos jurídicos específicos, 
com órgãos da Administração direta ou indireta, federal ou estadual, bem como com organismos 
internacionais, instituições de pesquisa, universidades, instituições de fomento, investimento ou 
financiamento, buscando promover a cooperação entre os agentes envolvidos e destes com empresas 
cujas atividades estejam baseadas em conhecimento e inovação tecnológica. 

O Poder Público Municipal indicará Secretaria Municipal a quem competirá: 
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Art. 20 -

Art. 21 -

Art. 22 -

Art. 23 -

Art. 24 -

1 - zelar pela eficiência dos integrantes do Parque Tecnológico, mediante ações que facilitem sua 
ação conjunta e a avaliação de suas atividades e funcionamento; 

II - fiscalizar o cumprimento de acordos que venham ser celebrados com o Poder Público. 

CAPÍTULO VI 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

SEÇÃO!· 
ACESSO ÀS COMPRAS PÚBLICAS 

Nas contratações públicas de bens e serviços do Município, deverá ser concedido tratamento 
favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
objetivando: 

I - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e da região 
administrativa de Bauru; 

II - a ampliação da eficiência das pollticas públicas; 

III - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos locais; 

IV - apoio às iniciativas de comércio justo e solidário. 

Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, o 
Município deverá: 

1 - instituir cadastro próprio para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 
localmente, com a identificação das linhas de fornecimento de bens e serviços, de modo a 
possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e 
subcontratações, além de também estimular o cadastramento destas empresas nos sistemas 
eletrônicos de compras; 

II - divulgar as contratações públicas a serem realizadas, com a estimativa quantitativa e de data 
das contratações, no sítio oficial do município, em murais públicos, jornais ou outras formas 
de divulgação; 

III - padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços a serem contratados, de modo a 
orientar, através do "Espaço do Empreendedor'', as microempresas e empresas de pequeno 
porte a fim de tomar conhecimento das especificações técnico-administrativas. 

A Administração Municipal deverá realizar licitação presencial ou eletrônica, descrevendo o objeto da 
contratação de modo a não excluir a participação das microempresas e empresas de pequeno porte 
locais no processo licitatório. 

As contratações diretas por dispensa de licitação com base nos artigos 24 e 25 da Lei nº 8666, de 1993, 
deverão ser preferencialmente realizadas com microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no 
município ou na região administrativa de Bauru. 

Para habilitação em quaisquer licitações do município para fornecimento de bens para pronta entrega 
ou serviços imediatos, bastará à microempresa e à empresa de pequeno porte a apresentação dos 
seguintes documentos: 

1 - ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 
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Art. 25 

§ l• 

§ 2º 

Art. 26 -

§ lº 

§ 2º 

Art. 27 -

§ lº 

§ 2º 

Art. 28 -

II - inscrição no CNPJ, com a distinção de ME ou EPP, para fins de qualificação. 

Nas licitações públicas do município, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte será exigida somente para efeito de assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o praz.o de 2 (dois) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública Municipal, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e apresentação da devida 
comprovação desses atos . 

A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § l•, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n• 8.666, de 21 de junho de .J993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

A empresa vencedora da licitação deverá preferencialmente subcontratar serviços ou insumos de 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

A exigência de que trata o caput deve estar prevista no instrumento convocatório, especificando-se o 
percentual minimo do objeto a ser subcontratado até o limite de 30% (trinta por cento) do total licitado. 

É vedada à administração pública a exigência de. subcontratação de itens determinados ou de empresas 
especificas. 

Nas subcontratações de que trata o artigo anterior, observar-se-á o seguinte: 

I - o edital de licitação estabelecerá que as microempresas e empresas de pequeno porte a serem 
subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas nas propostas dos licitantes com a 
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores; 

II - a empresa contratada compromete-se a: substituir a subcontratada, no praz.o máximo de 30 
(trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena 
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis; 

IlI - demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos termos do inciso II, a Administração 
Pública Municipal deverá transferir a parcela subcontratada à empresa contratada. 

A empresa contratada, na subcontratação, exigirá da subcontratada a documentação de que trata o art. 
43 da Lei Complementar Federal nº 12312006. 

A empresa contratada deverá, quando do infcio da prestação do serviço ou execução da obra apresentar 
à Administração Pública a documentação prevista no parágrafo anterior. 

Nas licitações para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo 
para o conjunto ou complexo, nas hipóteses definidas em decreto, a Administração Pública Municipal 
deverá reservar cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

Parágrafo Único - Não havendo vencedor para a cota reservada, esta deverá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, 
ou, diante de sua recusa aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 
colocado. 
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Ref. Lei nº 5775/09 

Art. 29 -

§ lº 

§ 2º 

Art. 30 -

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 31 -

Art. 32 -

Art. 33 -

Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores àquelas apresentadas 
pelas demais empresas. 

Na modalidade de pregão o intervalo percentual estabelecido no § 1 º será de até 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço. 

Para efeito do disposto no artigo anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço igual ou inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado o contrato em seu favor; 

II - na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 
1° e 2° do artigo 29, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do artigo 29 será realizado 
sorteio entre elas para que se identifiquem aquela que primeiro poderá identificar melhor 
oferta. 

Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput, o contrato será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 

O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

No caso de Pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão, observado o disposto no inciso III do caput. 

A Administração Pública Municipal poderá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais). 

A Administração Municipal dará prioridade ao pagamento às microempresas e empresas de pequeno 
porte para os Itens de pronta entrega. 

Não se aplica o disposto nos artigos 21, 26 e 31, quando: 

I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório; 

II - não houver um minimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
não for vantajoso para a Administração Pública Municipal ou representar prejuízo ao conjunto 
ou complexo do objeto a ser contratado; 
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Art. 34 -

Art. 35 -

Art. 36 -

Art. 37 -

Art. 38 -

Art. 39 -

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei n2 8.666 de 21 
de junho de 1993. 

SEÇÃO II 
ESTÍMULO AO MERCADO LOCAL 

A Administração Municipal incentivará a realização de feiras de produtores e artesãos, assim como 
apoiará missão técnica para exposição e venda de produtos locais em outros municípios de grande 
comercialização. 

CAPÍTULO VII 
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO 

A Administração Pública Municipal, para estímulo ao crédito e à capitalização dos empreendedores e 
das empresas de micro e pequeno porte, poderá reservar em seu orçamento anual percentual a ser 
utilizado para apoiar programas de crédito e ou garantias, isolados ou suplementarmente aos programas 
instituídos pelo Estado ou a União, de acordo com regulamentação do Poder Executivo. 

A Administração Pública Municipal deverá apoiar a instalação e a manutenção, no Município, de 
cooperativas de crédito e outras instituições financeiras, público e privadas, que tenham como 
finalidade a realização de operações de crédito com microempresas e empresas de pequeno porte. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Administração Pública Municipal, 
em parceria com agentes públicos, associações empresariais, profissionais liberais, profissionais do 
mercado fmanceiro, de capitais e/ou de cooperativas de crédito, deverá sistematizar as informações 
relacionadas a crédito e financiamento e disponibilizá-las aos empreendedores e às microempresas e 
empresas de pequeno porte do Município. 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de adesão ao banco da terra, com a União, 
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, visando à instituição do Núcleo Municipal 
Banco da Terra no Município (conforme definido na Lei Complementar nº. 93, de 4/2/1996, e Decreto 
Federal nº. 3.475, de 19/5/2000), para a criação do projeto BANCO da TERRA, cujos recursos serão 
destinados à concessão de créditos a microempreendimentos do setor rural no âmbito de programas de 
reordenação fundiária. 

CAPITULO VIII 
DO APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

O Poder Executivo deverá incentivar microempresas e empresas de pequeno porte a organizarem-se em 
Sociedades de Propósito Específico, na forma prevista no artigo 56 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, ou outra forma de associação para os fins de desenvolvimento de suas 
atividades. 

Parágrafo Único - O Poder Executivo poderá alocar recursos para esse fim em seu orçamento. 

Art. 40 -

Art. 41 -

A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação econômica do Município e incentivar 
o fortalecimento das principais atividades empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e 
cooperativas. 

O Poder Executivo adotará mecanismos de incentivo às cooperativas e associações, para viabilizar a 
criação, a manutenção e o desenvolvimento do sistema associativo e cooperativo no Município através 
do: 
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Art. 42 -

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

I - estímulo à inclusão do estudo do cooperativismo e associativismo nas escolas do município, 
visando ao fortalecimento da cultura empreendedora como fonna de organização de produção, 
do consumo e do trabalho; 

II - estimulo à fonna cooperativa de organização social, econômica e cultural nos diversos ramos 
de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na legislação vigente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, para 
implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à inclusão da 
população do municipio no mercado produtivo fomentando alternativas para a geração de 
trabalho e renda; 

IV - criação de instrumentos específicos de estímulo à atividade associativa e cooperativa 
destinadas à exportação; 

V - apoio aos funcionários públicos e aos empresários locais para organizarem-se em cooperativas 
de crédito e consumo; 

VI - cessão de bens e imóveis do município. 

CAPÍTULO IX 
DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO 

Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com instituições públicas e privadas 
para o desenvolvimento de projetos de educação empreendedora, com objetivo de disseminar 
conhecimento sobre gestão de microempresas e empresas de pequeno porte, associativismo, 
cooperativismo, empreendedorismo e assuntos afins. 

Estão compreendidos no ãmbito do caput deste artigo ações de caráter curricular ou extra-curricular, 
voltadas a alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, assim como a alunos de nível 
médio e superior de ensino . 

Os projetos referidos neste artigo poderão assumir a forma de fornecimento de cursos de qualificação; 
concessão de bolsas de estudo; complementação de ensino básico público e particular; ações de 
capacitação de professores; outras ações que o Poder Público Municipal entender cabíveis para 
estimular a educação empreendedora. 

Na escolha do objeto das parcerias referidas neste artigo terão prioridade projetos que: 

sejam profissionalizantes; 

beneficiem portadores de necessidades especiais, idosos ou jovens carentes; 

estejam orientados para identificação e promoção de ações compatlveis com as necessidades, 
potencialidades e vocações do município. 

Art. 43 - Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com órgãos governamentais, centros 
de desenvolvimento tecnológico e instituições. de ensino para o desenvolvimento de projetos de 
educação tecnológica, com os objetivos de transferência de conhecimento gerado nas instituições de 
pesquisa, qualificação profissional e capacitação no emprego de técnicas de produção. 

Parágrafo único - Compreendem-se no âmbito deste artigo a concessão de bolsas de iniciação cientifica, a oferta de 
cursos de qualificação profissional, a complementação de ensino básico público e particular e ações de 
capacitação de professores. 
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Art. 44 -

§ 1º 

§ 2º 

Art. 45 -

Fica o Poder Público Municipal autorizado a implantar programa para fornecimento de sinal de Internet 
em banda larga via cabo, rádio ou outra forma, inclusive wireless (Wi-Fi), para pessoas fisicas; 
jurídicas e órgãos governamentais do Município. 

Caberá ao Poder Público Municipal estabelecer prioridades no que diz respeito ao fornecimento do 
sinal de Internet, valor e condições de contraprestação pecuniária, vedações à comercialização e cessão 
do sinal a terceiros, condições de fornecimento, àssim como critérios e procedimentos para liberação e 
interrupção do sinal. 

As microempresas e empresas de pequeno porte terão preferência e prioridade ao acesso dos serviços 
previstos no caput deste artigo . 

O Poder Público Municipal poderá instituir programa de inclusão digital, com o objetivo de promover 
o acesso de micro e pequenas empresas do Município às novas tecnologias da informação e 
comunicação, em especial à Internet. 

Parãgrafo único - Compreendem-se no âmbito do programa referido no caput deste artigo: a abertura e manutenção de 
espaços públicos dotados de computadores para acesso gratuito e livre à Internet; o fornecimento de 
serviços integrados de qualificação e orientação; a produção de conteúdo digital e não-digital para 
capacitação e informação das empresas atendidas; a divulgação e a facilitação do uso de serviços 
públicos oferecidos por meio da Internet; a promoção de ações, presenciais ou não, que contribuam 
para o uso de computadores e de novas tecnologias; o fomento a projetos comunitários baseados no uso 
de tecnologia da informação; a produção de pesquisas e informações sobre inclusão digital. 

Art. 46 - Fica autorizado o Poder Público Municipal a firmar convênios com dirigentes de unidades acadêmicas 
para o apoio ao desenvolvimento de associações civis, sem fins lucrativos, que reúnam individualmente 
as condições seguintes: 

Art. 47 -

§ 1º 

1 - ser constituída e gerida por estudantes; 

II - ter como objetivo principal propiciar a seus participes condições de aplicar conhecimentos 
teóricos adquiridos durante seu curso; 

III - ter entre seus objetivos estatutários o de oferecer serviços a microempresas e a empresas de 
pequeno porte; 

IV - ter em seu estatuto discriminação das atribuições, responsabilidades e obrigações dos 
participes; 

V - operar sob supervisão de professores e profissionais especializados 

CAPÍTULO X 
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

O Poder Público Municipal poderá promover parcerias com órgãos governamentais, entidades de 
pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais desde que seguidos os preceitos legais, que 
visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos rurais mediante aplicação de 
conhecimento técnico na atividade de pequenos produtores rurais. 

Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, cooperativas e entidades da 
iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a implementação de projetos mediante 
geração e disseminação de conhecimento, fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais; 
contratação de serviços para a locação de máquinas, equipamentos e abastecimento; e outras atividades 
rurais de interesse comum. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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Ref. Lei nº 5775/09 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 48 -

Somente poderão receber os beneficias das ações referidas no caput deste artigo pequenos produtores 
rurais que, em conjunto ou isoladamente, tiverem seus respectivos planos de melhoria aprovados por 
Comissão formada por três membros, representantes de segmentos da área rural, indicados pelo Poder 
Público Municipal, os quais não terão remuneração e cuja composição será rotativa. 

Estão compreendidas no âmbito deste artigo atividades de conversão de sistema de produção 
convencional para sistema de produção orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam 
tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a 
auto-sustentação, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energias não 
renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, assim como 
de organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizantes em qualquer fase do proceSso de 
produção, armazenamento e de consumo. 

Competirá à Secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal disciplinar e coordenar as ações 
necessárias à consecução dos objetivos das parcerias referidas neste artigo, atendidos os dispositivos 
legais pertinentes. 

CAPÍTULO XI 
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

As empresas instaladas no município poderão usufruir de incentivos fiscais e tributários definidos em 
lei, quando comprometerem-se formalmente com a implementação de pelo menos 8 (oito) das 
seguintes medidas: 

I - preferência às microempresas e empresas de pequeno porte situadas no município nas compras 
e contratação de serviços ; 

II - contratação preferencial de moradores locais como empregados; 

III - reserva de um percentual de vagas para portadores de deficiência física; 

IV - reserva de um percentual de vagas para maiores de 50 anos; 

V - disposição seletiva do lixo produzido para doação dos itens comercializáveis a cooperativas do 
setor ou a entidades assistenciais do Município; 

VI - manutenção de praça pública e restauração de ediflcios e espaços públicos de importância 
histórica e econômica do município; 

VII - adoção de atleta morador do município; 

Vlll - oferecimento de estágios remunerados para estudantes universitários ou de escolas técnicas 
locais na proporção de um estagiário para cada 30 empregados; 

IX - decoração de ambientes da empresa com obras de artistas e artesãos do município; 

X exposição em ambientes sociais da empresa de produtos típicos do município de importância 
para a economia local; 

XI - curso de educação empreendedora para empregados operacionais e administrativos; 

XII - curso básico de informática para empregados operacionais e administrativos; 
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Art. 49 -

Art. 50 -

§ lº 

§ 2º 

Art. 51 -

Xlll - manutenção de microcomputador conectado à Internet para pesquisas e consultas de 
funcionários em seus horários de folga, na proporção de um equipamento para cada 30 
funcionários; 

XIV - oferecimento, uma vez por mês aos funcionários, em horário a ser convenientemente 
estabelecido pela empresa, de espetáculos artísticos (teatro, música, dança, ... ) encenados por 
artistas locais; 

XV - Premiação de associações de bairro que promovam mutirões ambientais contra o desperdício 
de água, promoção da reciclagem e pela coleta seletiva . 

XVI - proteção dos recursos hídricos e ampliação dos serviços de tratamento e coleta de esgoto. 

XVII - Apoio a profissionais da empresa "palestrantes voluntários" nas escolas do município. 

XVlll - Participação formal em ações de proteção ao meio ambiente, inclusive programas de crédito 
de carbono. 

XIX - Apoio ou participação em projetos e programas de comércio justo e solidário. 

XX - Ações de preservação/ conservação da qualidade ambiental (Programa Selo Verde) 

O monitoramento da adoção de pollticas públicas referidas neste capitulo será de atribuição dos órgãos 
designados nas respectivas leis de criação dos incentivos fiscais e tributários. 

CAPÍTULO XII 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Caberá ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, designar Agente de Desenvolvimento para a efetivação do disposto neste Estatuto Municipal, 
bem como na Lei Complementar nº 123, de 2006. 

A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulações das ações 
públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, que viseni ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas 
neste Estatuto e na Lei Complementar nº 123 de 2006, sob supervisão do Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - residir no Município de Bauru; 

II - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de Agente 
de Desenvolvimento; 

llI - haver concluído o ensino fundamental. 

CAPÍTULO xm 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Fica instituído o "Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e do Desenvolvimento", que será 
comemorado em 5 de outubro de cada ano. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5775/09 

Parágrafo Único - Entre 1 e 1 O de outubro de cada ano, deverá ser realizada audiência pública na Câmara dos Vereadores, 
amplamente divulgada, em que serão ouvidas lideranças empresariais e debatidas propostas de fomento 
aos pequenos negócios e melhorias da legislação .específica. 

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 21 de setembro de 2009 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

LillZ NUNES PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JUIÚDICOS 

ANTONIO MONDELLI JUNIOR 
SECRETÁRIO DO DESENVOL VJMENTO ECONÔMICO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data . 

DENISE A. REGINA TAVARES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

14 



18212 - Consolidada http://www.p!~lto.gov.br/cciviI_ 03/leis/18212cons.htm 

l'ROC. Ne_-'-'""""lf-'-~'"F--,,,-t-~ .. 

• 

• 
Texto compilado 

Texto original 
Texto republicado em 11.4.1996 

FOLHAS 

Presidência da Repúb 1ca 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

Atualizacões decorrentes de normas de hierarquia 
inferior Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, 

institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Mensagem de veto 

Mde lei nº 8.222, de 1991) 
Mde Decreto nº 3.048, de 1999) 
(Vide ADIN nº 2.0281 
(Vide ADIN nº 2.036) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei: 

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL 

TÍTULO 1 

CONCEITUAÇÃO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

Art. 1° A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: 

a) universalidade da cobertura e do atendimento; 

b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 

c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

• d) irredutibilidade do valor dos benefícios; 

1 of66 

e) eqüidade na forma de participação no custeio; 

f) diversidade da base de financiamento; 

g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em 
especial de trabalhadores, empresários e aposentados. 

TÍTULO li 

DA SAÚDE 

Art. 2° A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos 
seguintes princípios e diretrizes: 

a) acesso universal e igualitário; 
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Art. 8° As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por 
Comissão integrada por 3 (três) representantes, sendo 1 (um) da área da saúde, 1 (um) da área da previdência 
social e 1 (um) da área de assistência social. 

Art. 9° As áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social são objeto de leis específicas, que 
regulamentarão sua organização e funcionamento. 

TÍTULO VI 

DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

INTRODUÇÃO 

Art. 1 O. A Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do 
art. 195 da Constituicão Federal e desta Lei, mediante recursos.provenientes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e de contribuições sociais. 

Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas: 

1 - receitas da União; 

11 - receitas das contribuições sociais; 

Ili - receitas de outras fontes. 

Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: 

a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu 
serviço; Mde art. 104 da lei nº 11.196, de 2005) 

b) as dos empregadores domésticos; 

c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; 
11.196, de 20051 

d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro; 

e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. 

CAPÍTULO 1 

DOS CONTRIBUINTES 

Seção 1 

Dos Segurados 

Mde art. 1 04 da lei nº 

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas ffsicas: 

1 - como empregado: 

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação especifica, presta 
serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo 
extraordinário de serviços de outras empresas; 

c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em 
sucursal ou agência de empresa nacional no exterior; 
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d) aquele que presta serviço no Brasil a m1ssao diplomática ou a repartição consular de carreira 
estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluldos o não
brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do pais da 
respectiva missão diplomática ou repartição consular; 

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou 
internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado 
na forma da legislação vigente do país do domicílio; 

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em 
empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de capital 
nacional; 

g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, 
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais; (Incluída pela Lei n' 8.647, de 13.4.93) 

ll) e axarsaRte da maRdate alati11G federal, estadual eu muRiGipal, desde i:iue Rãa •1iRsulada a regime 
préprie da pravidêRGia sesial; (!Relulela eela bei Rº 9.!i9ê. ele 3Q.19.97l (Execucão suspensa 
pela Resolucão do Senado Federal nº 26, de 2005) 

i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo 
quando coberto por regime próprio de previdência social; (Incluída pela Lei nº 9.876. de 1999) . 

j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime 
próprio da previdência social; (Incluído pela Lei nº 10.887, de 20041. 

li - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou familia, no 
âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos; 

Ili eame empresária: a titular ele firma iRàiviàual uFllaRa eu rural, e elireter Rãa empre9aele, a memere àe 
eeRsellle àe aàmiRis1Fa9ãe ele seeieelaele aRâRima, e séeie seliàárie, e séeia àe íReltlstria e e séeie eetista que 
partieipe àa 9estãe eu reeel3a remuRera9ãe eleeerreRle àe sau traeallla em empresa uFllaRa eu rural; 
(Revogado pela Lei nº 9.876. de 1999). 

IV eeme traealllaàar autêRame: (Revogado pela Lei nº 9.876, de 1999). 
a) quem presta seFVi9e àe Ratureza uFllaRa eu F!lral, em earáter eveRlual, a uma eu mais empresas, sem 

rela9áe ele empre9e; (Revogado pela Lei nº 9.876, de 1999). 
13) a pessaa físiea que elEeree, per eeRta prépria, ativielaele eeeAêmiea ele Ratureza uFllaRa, eam fiRs 

luerativas eu Rãa; (Revogado pela Lei nº 9.876, de 1999). 

V Geme ei:iuiparade a traballladar autêRema, além das Gases previstas am lagisla9ãe aspaslfiea: 
(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 15. de 2017) 

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). 

a) a passea física, prepriatária eu Rãa, que expiara a ativielaela agrapacuária, pesqueira eu da axtr.a9ãe 
miRaral garimpeira em saráter parmaAaAta eu temperárie, eliretamaAta eu par iRtarmédie ela prepestas a sem 
auxilia ela ampregaeles, utilizadas a qualquer títula, aiRda que ela k>rma Rãa ceAlíAua; (Radaeãe 
dada pala bai Rº B.39B, de 1992) 

a) a pessea físiea, praprietária eu Rãa, que e1Eplara ativiàaàe a9repeeuária eu pesqueira, em earáter 
permaReRte eu temperárie, eliretameRte eu per iRterméaie àe prepestes e eem aulEília àe empre9aàes, utilizaàes 
a qualquer titule, aiRàa que àe ferma Rãa eeRtíRua; (Reàaeãe àaàa eela bei Rº 8.649, àe 
22.12.921: CExecucão suspensa pela Resolucão do Senado Federal nº 15, de 20171 

a) a pessea llsiea, preprietéria eu Rãe, que elcplera ativielaàe a9repeeuária eu pesqueira, em earáter 
permaReRte 011 tem13aFárie, EliretameRte 011 13er iRterméElie Ele prepestes e eem a11lEflie Ele em13re9aàes, 
utilizaàes a qualquer tltule, aiRela que ele k>rma Rãa eeAtíAua; (Reàaeãe elaela eela bei Aº 9.87ê. ele 
~ 

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividada agropecuária, a qualquer título, em caráter 
permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 
4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; 
ou ainda nas hipóteses dos§§ 10 e 11 deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). 

13) a pessea físiea, preprietária au Rãa, que elEplera ativiclaele ele e1Etra9ãe miReral 9arimpe , em earáter 
permaReRte a11 temperárie, cliretameRle 011 per iRterméelie Ele prepestes e eem a11lEília ele empre9acles, utilizacles 
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a Ejual!juer títule, aiAela EjUe ele ferma Aãe eeAllAua; (Reelaeãe elaela aela lei Aº 8.64Q. ele 22.12.92); 
(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 15, de 2017) 

e) a Jlessea físiea, JlreJlrietária eu Aãe, EjUe elEJllera ati·;iàaàe àe ell!ra9ãe miAeral 11arimJle , em eaFáter 
JlermaAeAle eu tem[leFárie, àiretameAte eu [ler iAterméelie ele JlFeJlestes e oom aulEilie ele em[lre11aeles, utilizaeles 
a Ej<Ja!Ejuer lít;ile, aiAàa Ejue àe ferma Rãe eeAllA<1a; (Reelaeãe àaàa aela lei Aº 9.ã28. ele 1Q.12.97l; 

(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 15, de 2017) 

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - garimpo, em caráter 
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não continua; (Redação dada pela Lei 
nº 9.876. de 1999). 

e) e miRistre ele eeRlissãa reli!jiesa e e memere ele iRstil;ite ele viela eeASa!Jraàa e ele eeA!Jre!Ja9ãe eu ele 
ereem reli§iesa, este E!YBAele [ler ela maRtiele, salve se liliaele eeri11ateriameAle à Pre'lielêReia Seeial em razãe ele 
eutra ativiàaele, eu a eutre sistema Jlre•;ieleReiárie, militar eu eivil, aiRàa ei;ie Aa eeAeli9iie àe iAative; 
(Reàaeãe àaàa aela lei Aº 8.!i4Q, ele 22.12.92) (Execução suspensa pela Resolução do Senado 
Federal nº 15. de 2017) 

e) e miRislre ele eeAlissãe reli§iesa e e meml:lre Ele iAslitute Ele viela eeRsa11raàa, Ele eeR§re§a9âe eu Ele 
ardem reli§iesa, eiuaREle maAtiaes Jlela eAtiaaEle a EJ<1e [leFleAeem, salve se liliaàes el:lri§ateriameAte á 
PreviElêAeia Sesial em razãe ele eutra ati'liElaEle ei,i a eutre re§ime Jlre•1iàeReiárie, militar eu sivil, aiAàa eiue Ra 
eeAEli9ãe Ele iAali>1es; (Reàasãe àaàa eela Lei Aº 9.87ê. àe 1999) . 

e) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de 
ordem religiosa; (Redação dada pela Lei nº 10.403. de 2002). 

El) e emJlre§aele ele er!jaRisme efieial iAtemaeieAal eu estraA§eire em fuReieRameRte Re Brasil, salve 
eiuaAàe eeeerte Jler sistema [lré[lrie ele JlFe'liàêAeia seeial; (Reelaeãe elaàa eela Lei Aº 8.é4Q. ele 22.12.92) 

(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 15. de 2017) 

d) revogada; (Redacão dada pela Lei nº 9.876. de 1999). 

e) e erasileire er1il eiue traealha Ae elllerier Jlara ergaAisme elieial iAtemaeieAal àe eiual e Brasil é memere 
efetive, aiRàa eiue lá elemieiliaàe e eeAtrataele, salve eiuaAele eeeerte 13er sistema ele [lrevielêAeia seeial Ele Jlals 
ele elemieilie; 6",liAea aereseeAlaela eela lei Aº 8.!i49, ele 22.12.92) (Execução suspensa pela 
Resolução do Senado Federal nº 15. de 2017) 

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é 
membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de 
previdência social; (Redação dada pela Lei nº 9.876. de 1999). 

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de 
administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista 
que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para 
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o 
síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam 
remuneração; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999). 

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, 
sem relação de emprego; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999). 

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins 
lucrativos ou não; (lncíufdo pela Lei nº 9.876, de 1999). 

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de 
natureza urbana ou rural definidos no regulamento; 

VII eeme seguraele es13eeial: e 13reeluter, e 13areeire, e meeira e e arreAelatárie rurais, e 13essaeler artesaAal 
e e assemelhaele, eiue elEer,.am essas ativielaeles iRelivielualmeAte eu em re!Jime ele eeeAemia familiar, aiAela ei;ie 
eem awdlie eveAtual ele tereeires, sem eeme se;is resJlestives eêAju!jes eu eem13aAheires e filhas maieres ele 
EJ<1aterze aAes eu a eles eeiui13araeles, elesele eiue traealhem, eem13revaelameAte, sem e !JFYJ3e familiar 
res13eetive. (Reelaeãe elaela eela lei Aº 8.398, ele 7.1.92. (Execucão suspensa pela Resolução do 
Senado Federal nº 15, de 2017) 

VII - como segurado especial: a pessoa tisica residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 
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a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 
comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: . (Incluído pela Lei nº 11.718 de 20081. 

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou 
2008). 

(Incluído pela Lei nº 11.718. de 

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do 
art. 2° da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; 
(Incluído pela Lei nº 11.718. de 2008). 

b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 
vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 20081. 

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, 
do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo 
familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

§ 1° eR!em:le se eeme reoime ele eeeRemia familiar a ativielaele em q~e e trabaílle eles membres ela familia 
é iRelispeRsável á prépria s~bsistêReia e é eirereiele em eeReli9ães ele mllt~a elepeRelêRsia e selabera\)ãe, sem a 
~tiliza9ãe ele empregaeles . 

§ 1~ Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família 
é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 
condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. 
(Redação dada pela Lei nº 11. 718. de 20081. 

§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime 
Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em refação a cada uma delas. 

§ 3º O 1~188 iflstiluiré Gafieira ele lelefllifiea~i!e e Gefltribui~e. stljeita a Fefle'o'a~e af111al, fies termas ele 
Re!Julameflle Elesta Lei, que seré eKi!Jiela: fReElaeêe ElaEla sela Lei flº 8.879, Ele 15.4.941 

1 Ela iiessea fisiea, referiEla fie ifleise V aliflea "a" Eleste af!ii:Je, iiare fifls Ele s~a iflseri~ãe eeme sei:iureEle e 
habilita~e aes beflefieies Ele que treta e Lei flº 8.213, Ele 24 Ele julhe Ele 1991; flfleise eeFeseefllaele 
eela Lei flº 8.879. Ele 16. 4.941 

li Ele sei:iuraele es19eeieí, referiele fie ifleise VII eleste eflii:ie. pare sua iflseri~e. eemr:ire•da~e Ele quelieleele 
ele se!Jureele e Ele el!ElFeíeie Ele alivieleEle rnrel e habilila~i!e aes beflefieies Ele que treta a Lei fl0 8.213 Ele 24 Ele 
julhe Ele 1991. flAeise aeFeseefllaEle sela Lei flº 8.879, Ele 15.4.941 

§ 3~ (Revogado): 

1 - (revogado); 

li - (revogado). 

(Redacão dada pela Lei nº 11, 718, de 2008) . 

(Redação dada pela Lei nº 11.718. de 2008). 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). 

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que estiver exercendo ou que voltar a 
exercer atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito 
às contribuições de que trata esta Lei, para fins de custeio da Seguridade Social. (lncluldo pela Lei nº 
9.032, de 28 4 95). 

§ 5° O dirigente sindical mantém, durante o exerclcio do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no 
Regime Geral de Previdência Social-RGPS de antes da investidura. (lnclufdo pela Lei nº 9.528 de 
10.12.97) 

§ 62 Aplica-se o disposto na alínea g do inciso f do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, 
de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. (Incluído pela Lei nº 9.876, 
de 19991. 

§ 7~ Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 
(dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 
familiar. (Incluído pela Lei nº 11.718. de 2008). 
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§ 8° O 11ru110 familiar 13oeleFé utilii!ar se ele em13re11aelos soAtrataelos 13or 13razo eleteFFRiAaelo ou traballlaelor 
ele que trata a aliAea g elo iAsiso V elo saput eleste arti§o, em éposas ele safra, à razão ele Ao màximo 12Q (seAto 
o viAte) pessoas/aia Ao aAo sivil, em 13oríoelos sorrielos ou iAterealaelos ou, aiAela, per tempe equivaleAto em 
Ileras ele trabalho. CIAsluíelo eela boi Aº 11.718, elo 2QQ8l. 

§ 8° O grupo familiar poeleFé utilizar se ele empregaelos soAtrataelos por prazo aeteFFRiAaelo ou traballlaelor 
ele que trata a aliAea "!!" elo iAGiso V elo eaput, à razão ele Ao máximo seAlo e viAte pessoas/elia Ao aAo sivil, em 
períoelos sorrieles ou iAterealaelos eu, aiAela, por tem130 equivaleAle em horas ele trabalho, Aão soAelo somputaele 
Aesse 13razo o 13eríoelo ele afastameAlo em elesorrêAsia ela persepção ele auxllio eleeAça. (Reelasãe 
aaaa eela MeeMa Pro•1iséria Aº ê1 B, ele 2913) 

§ 8~ O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador 
de que trata a alínea g do inciso V do caput deste artigo, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por 
dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, 
não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-
doença. (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013) 

§ 9~ Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

1 - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por 
cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 
outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) . 

li - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 
120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

Ili - a participação em plano de previdência complementar instituldo por entidade classista a que seja 
associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia 
familiar; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de 
programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei nº 11. 718, de 2008). 

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou 
industrialização artesanal, na forma do§ 11 do art. 25 desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 
2008) 

VI a assosiaçãe em sooperati>Ja agro13esuária. (IAsluíelo eela lei Aº 11.718, ele 2GQ8l. 
VI a assosiação em sooperati\'a agre13esuária; e CReela§ão elaaa eela Meaiaa PreviséFia Aº ê1 Q, 

ae 2Q13l 
VI a assosiação em sooperali\'a agropesuária; e (Reaa§ão aaaa eela lei Aº 12.873, Ele 2913) 

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e 
13.183, de 2015) 

(Redação dada pela Lei nº 

VII a iAsiaêAsia elo lm13osto Sobro Proelutes IRelustrialii!aelos !PI sobre o 13roeluto aas ati•1iElaEles 
EleSOR'/OIViaas AOS leFFROS ao § 14. (IRsluíao eela Meeliaa Pro•1iséria Aº ê1 Q, áe 2Q13l Preelu§ão 
áe afeita 

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos 
desenvolvidas nos termos do§ 14 deste artigo. 
efeito) 

Industrializados - IPI sobre o produto das atividades 
(Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) (Produção de 

§ 10. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto 
se decorrente de: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

1 - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor 
beneficio de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

li - beneficio previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituldo nos termos 
do inciso IV do§ 9~ deste artigo; Clncluido pela Lei nº 11.718, de 2008). 

Ili exerslsio Ele ativiaaele remuReraela em 13eríeElo áe eRIFessafra ou elo elefeso, Rãa superior a 12Q (seRto 
e viAle) Elias, sorriáos ou iRlorsalaElos, AO aRo si•1il, obsorvaao o áis13osto AO § 13 aeste arli§o; (IAsluiElo 
eela bei "º 11.718 áe 2QQ8l. 

Ili Ol<ersisio áo ati>1ielaele remuAeraaa em 13eríoáo Rãa su13orior a sento o vinte áias, sorriáos ou 

10/05/2019 15:12 



L8212 - Consolidada :~~~~~-~~o J ~ rttp://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/leis/l8212cons.htm 

• 

• 

9 of66 

iAtersalaàes, Ae aAe Gi'lil, eeservaàe e àispeste Ae § 1 â; <Reàasãe àaàa eela Meàiàa Praviséria Aº 
619, àe 201 â) 

Ili - exercicio de atividade remunerada em periodo não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou 
intercalados, no ano civil, observado o disposto no§ 13 deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 
2013) 

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores 
rurais; (lncluido pela Lei nº 11.718, de 2008). 

V - exercício de mandato de vereador do municipio onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de 
cooperativa rural constituida exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no § 13 deste 
artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do § 9~ deste 
artigo; (lncluido pela Lei nº 11. 718, de 20081. 

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, 
podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 
ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei nº 11. 718, de 
2008). 

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor beneficio de prestação continuada 
da Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

§ 11. O segurado especial fica excluído dessa categoria: (lncluido pela Lei nº 11.718, de 2008). 

1 - a contar do primeiro dia do mês em que: (lncluido pela Lei nº 11. 718, de 20081. 

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do 
disposto no art. 15 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no 
inciso 1 do§ 9~ deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718. de 2008). 

ll) se eAei11aelrar em ei11alei11er e11tra sale§eria ele se§11raele ellri§atérie ele Re§ime Geral àe Pre·rielêAGia 
Seeial, ressalvaele e elispeste Aes iAeises Ili, V, VII e VIII ele§ 1Q.eleste arti!le, sem prej11ize ele elispeste Ae ~ 
ela Lei Ae 8 21a ele 24 ele j11lhe ele 1991; e (1Ael11íele sela Lei Aº 11.718 ele 29981. 

ll) se BAEjllaelrar em ei11alei11er e11tra sale§eria Ele se§11raele ellri§alérie ele Re§ime Geral ele Pra\•ielêAeia 
Seeial, ressalvaele e elispeste Aes iAeises Ili, V, VII e VIII ele§ 1Q e Ae § 14, sem prej11íze ele elispeste Ae ~ 
ela Lei Aº 8.21 a, ele 24 ele j11lhe ele 1991; (Reela§ãe elaela sela Meeiela Pra•riséria Aº 819 ele 29131 

b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência 
Social, ressalvado o disposto nos incisos Ili, V, VII e VIII do§ 10 e no§ 14 deste artigo, sem prejuízo do disposto 
no art. 15 da Lei nº 8.213. de 24 de julho de 1991; <Redação dada pela Lei nº 12.873, de 20131 

G) se teFAar seg11raele ellri§aléria ele e11tre re§ime previàeAGiárie; (1Ael11íàe sela Lei Aº 11.718:àe 

~ 
eS:)HsSlel-'llEe>Amfl!aHrcis>ee'!l§lllll~ra1EelleeHe;HllHri§i€!taª~té*riEieHà:ffel-'ee11~t1F<reH1re~!JtHim'Aee-fp>F1ree>\.-+'ias.e9fA*emiáNr1Eie>;-; -ee,..._----fíBR~eªàa;!!fiã~e1::à~ail!El:!la!::Sl)!e~laa:llt.ll!!e21el:!!iàªªa 

Previséria Aº 819, ele 2Q1 :ll 

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário; e 
12.873. de 20131 

IRedacão dada pela Lei nº 

el) partieipar ele seeieelaee empresária, ele seeieelaele simples, eeme empresária iAeliviel11al e11 eeme lit11lar 
ele empresa iAeli•1iel11al ele respeAsallilielaele limitaela em elesaserele sem as limita9êes impestas pele § 14 àeste 
arti§e. (IRel11lele sela Meeliela pra•1iséria Aº 819, ele 291 $1 Preel11~ãe ele afeita 

d) participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular 
de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo § 14 deste 
artigo; llnclufdo pela Lei nº 12 873, de 20131 (Produção de efeito) 

li - a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence 
exceder o limite de: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 20081. 

a) utilização de trabalhadores nos termos do § 8~ deste artigo; 
2008). 

(lncluido pela Lei nº 11.718. de 

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso Ili do§ 10 deste artigo; e (Incluído pela 
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FOLHAS 10~4~ 
c) dias de hospedagem a que se refere o inciso li do § 9~ deste artigo. 

de 2008). 
(Incluído pela Lei nº 11.718. 

§ 12. Aplica-se o disposto na alínea a do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do 
produtor que participe da atividade rural por este explorada. (lncluldo pela Lei nº 11.718 de 2008). 

§ 13. O dispeste Res iRGises Ili e V de§ 1Q deste aFli€Je Rãe dispeRsa e resell1imeRte da seRlribYi9ãe 
de'Jida em rela9ãe ae exereísie das ati>.•idades de qye tratam es referidas iRGises. flRGIYíde pela bei Rº 
11.718. de 2QQ8) 

§ 13. O dispeste Res iRGises Ili e V de § 1Q e Re § 14 Rãa dispeRsa e resell1imeRte da seRtribYi9âe de'Jida 
em rela9ãe ae exersísie das ali'Jidades de qye tratam as referidas dispesiti'las. fRedasãe dada pela 
Medida Previséria Rº ê1Q. de 2Q13l 

§ 13. O disposto nos incisos Ili e V do § 1 O e no § 14 deste artigo não dispensa o recolhimento da 
contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos. 
(Redacão dada pela Lei nº 12.873 de 2013) 

§ 14. A paFlisipa9ãe de SSíJYrade espesial em sesiedade empresária, em sesiedade simples, Game 
empresária iRdi1Ji8Yal eY seme tilYlar de empresa iRdividYal Ele respeRsabilidade limitada de abjeta eY ãmbite 

a!jrfeela, a!jreiRelustrial eu agreturístiee, eeRsieleraela miereemiiresa Res leFFRes ela lei CemalemeRlar R9 12!3. de 
14 de aezemllre ele 2QQê, Rãa e eiEslui de tal eategeria prevideReiária, elesae que, maRtide e exerefeie ela sua 

ati'Jiaade rural Ra ferma de iRGise VII de eaput e Ele§ 19 , a pessea juríaisa sempeR"1a se apeRas de se€Juraaes 
de i€JYal RatYreza e sedie se Re mesma MuRisfpie eu em MuRieípie limftrefe àquele em qye eles eleseRvelvam 
suas ativiaades. CIRGIYfde aela Mediaa Pre•1iséria Rº ê1 Q, de 2Q13l PreEIYsãe de eleita 

§ 14. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como 
empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito 
agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempr~sa nos termos da Lei Complementar n~ 123, de 
14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua 
atividade rural na forma do inciso VII do caput e do § 1~. a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados 
de igual natureza e sedie-se no mesmo Município ou em Município limítrofe àquele em que eles desenvolvam 
suas atividades. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) CProducão de efeito) 

§ 15. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) (producão de efeito) 

A1t 1 a. O seFVieler ei'lil eu militar aa URiãe, eles Estaées, ée rnstrite Federar eu éas MuRieíiiies, eem eeme 
e éas resiieeti>1as autarquias e fllAéa9êes, é exeluíée ele Re!Jime Geral ée Pre'líéêAeia Seeial eeAsuestaAeiaele 
Resta lei, éesée eiue esteja slijeite a sistema iiré13rie ée iire•1iéêAeia seeial. 

Pará§rale ~Aiee. Case este seP<'iéer 'leAha a eimreer, eeAeemilaAlemeAte, uma eu mais ati\•iéaées 
aeraR!jielas pele Re§ime Geral de PrevielêReia Seeial, terRar se á se1:1uraée eerí§alérie em relayãe a essas 

• ati>1ielaeles. 

10 of66 

Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municfpios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de 
Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência 
social. CRedacão dada pela Lei nº 9.876, de 1999). 

§ 1 Q Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades 
abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas 
atividades. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999), 

§ 2º Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam 
requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, 
permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de 
sua contribuição. (Incluído pela Lei nº 9 876 de 1999). 

Art. 14. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos de idade que se filiar ao Regime Geral de 
Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 21, desde que não incluído nas disposições do art. 
12. 

Seção li 
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Pres1denc1a da Republica 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971. 

Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui 
o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

CAPITULO 1 
Da Política Nacional de Cooperativismo 

Art. 1 º Compreende-se como Política Nacional de Cooperativismo a atividade decorrente das iniciativas 
ligadas ao sistema cooperativo, originárias de setor público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde 
que reconhecido seu in\eresse público . 

Art. 2º As atribuições do Governo Federal na coordenação e no estímulo ás atividades de cooperativismo 
no território nacional serão exercidas na forma desta Lei e das normas que surgirem em sua decorrência. · 

Parágrafo único. A ação do Poder Público se exercerá, principalmente, mediante prestação de assistência 
técnica e de incentivos financeiros e creditórios especiais, necessários á criação, desenvolvimento e integração 
das entidades cooperativas. 

CAPITULO li 
Das Sociedades Cooperativas 

Art. 3º Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir 
com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro. 

Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza 
civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais 
sociedades pelas seguintes características: 

1 - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de 
serviços; 

• li - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 

1of19 

Ili - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o 
estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos 
objetivos sociais; 

IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos á sociedade; 

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, 
com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; 

VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral baseado no número de associados e 
não no capital; 

VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente ás operações realizadas pelo associado, 
salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral; 

VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social; 

IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 

X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da 
cooperativa; 
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CAPÍTULO Ili FOLHAS 

Do Objetivo e Classificação das Sociedades Coopera/rr;;;:~.::::==:::!:::::=:::===::.I 

Art. 5º As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou 
atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão 
"cooperativa" em sua denominação. 

Parágrafo único. É vedado às cooperativas o uso da expressão "Banco". 

Art. 6° As sociedades cooperativas são consideradas: 

1 - singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo excepcionalmente 
permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades 
econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos; 

li - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituidas de, no mínimo, 3 (três) singulares, 
podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais; 

Ili - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) federações de cooperativas ou 
cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades . 

§ 1° Os associados individuais das cooperativas centrais e federações de cooperativas serão inscritos· no 
Livro de Matrícula da sociedade e classificados em grupos visando à transformação, no futuro, em cooperativas 
singulares que a elas se filiarão. 

§ 2° A exceção estabelecida no item li, in fine, do caput deste artigo não se aplica às centrais e federações 
que exerçam atividades de crédito. 

Art. 7° As cooperativas singulares se caracterizam pela prestação direta de serviços aos associados. 

Art. 8º As cooperativas centrais e federações de cooperativas objetivam organizar, em comum e em maior 
escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas 
atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços. 

Parágrafo único. Para a prestação de serviços de interesse comum, é permitida a constituição de 
cooperativas centrais, às quais se associem outras cooperativas de objetivo e finalidades diversas. 

Art. 9º As confederações de cooperativas têm por objetivo orientar e coordenar as atividades das filiadas, 
nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de 
atuação das centrais e federações. 

• Art. 1 O. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto ou pela natureza das atividades 
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desenvolvidas por elas ou por seus associados. 

§ 1° Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá ao respectivo órgão controlador 
apreciar e caracterizar outras que se apresentem. 

§ 2º Serão consideradas mistas as cooperativas que apresentarem mais de um objeto de atividades. 

§ a• SemeRte as seeJ!eFalivas a~Físelas mistas JleeleFãe sFiaF e maR!er se9ãa ele 6Féelile. 
pela Lei Complementar nº 130, de 20090) 

(Revogado 

Art. 11. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a responsabilidade do 
associado pelos compromissos da sociedade se limitar ao valor do capital por ele subscrito. 

Art. 12. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada, quando a responsabilidade do 
associado pelos compromissos da sociedade for pessoal, solidária e não tiver limite. 

Art. 13. A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá 
ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa. 

CAPÍTULO IV 
Da Constituição das Sociedades Cooperativas 

Art. 14. A sociedade cooperativa constitui-se por deliberação da Assembléia Geral dos fundadores, 

10/05/2019 15:11 



L10406 

.~ 

• 

• 

1 of200 

.• http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/2002/110406.htm 

PROC. N2 /'f 
FOLHAS --f;,1T]b.....c::::::: 

• 
Texto oompilado 

iNDICE 

Vigência 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 10.406. DE 10 DE JANEIRO DE 2002 

Institui o Código Civil. 

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro 

Nide Lei nº 13.777. de 2018) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

PARTE GERAL 

LIVROI 
DAS PESSOAS 

TITULO 1 
DAS PESSOAS NATURAIS 

CAPITULO 1. 
Da Personalidade e da Capacidade 

Art. 12 Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 

Art. 2º- A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro. 

l\i:t, ~º São ab&olutameRte iRc;apazes da exercer pil&soalmeRte os a\Qs da 'lida c;i'lil· 
1 os meRor11s de dii•e&seis aRos; 
li os que, pgr eRfermidade ou dilfic;iêRGia meRtal, Rão tiverem g R&Gessário di&cerRimeRto para a prática 

desses atos; 
111 os quil, milsmo por c;ausa traR&itória, Rão puderem exprimir &ua "ORladli 

Art. 3º- São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 
(dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 20151 (Vigência) 

1 - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 20151 (Vigência) 

li - CRevogadol; CRedacão dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

Ili - (Revogado). CRedacão dada pela Lei nº 13.146, de 20151 Mgêncial 

P.FI. 4º Sãe iRsapazes, relali'lameRte a sei:tes a\Qs, eu à maReira Ele es exeFGer: 

Art. 4º- São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: <Redação dada 
pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

1 - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

li es ébries habituais, es 1Jisiades em 19xisos, e es que, por delisiêRsia meRtal, teRham o di&68FRimeRte 
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li - o crédito por custas judiciais, ou por despesas com a arrecadação e liquidação da massa; 

111 - o crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se foram 
moderadas; 

IV - o crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor, no semestre anterior à sua morte; 

V - o crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido e sua família, no trimestre anterior 
ao falecimento; 

VI - o crédito pelos impostos devidos à Fazenda Pública, no ano corrente e no anterior; 

VII - o crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor, nos seus derradeiros seis 
meses de vida; 

VIII - os demais créditos de privilégio geral. 

LIVRO li 
Do Direito de Empresa 

TÍTULO 1 
Do Empresário 

CAPITULO 1 
Da Caracterização e da Inscrição 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 
produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, 
literária ou artistica, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercicio da profissão 
constituir elemento de empresa. 

Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da 
respectiva sede, antes do inicio de sua atividade. 

Art. 968. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha: 

1 - o seu nome, nacionalidade, domicífio, estado civil e, se casado, o regime de bens; 

li a fiFma, eem a Fespeetiva assiRalura aulé!JFafa; 

li - a firma, com a respectiva assinatura autógrafa que poderá ser substitufda pela assinatura autenticada 
com certificação digital ou meio equivalente que comprove a sua autenticidade, ressalvado o disposto no inciso 1 
do§ 1° do art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 147. de 2014! 

Ili - o capital; 

IV - o objeto e a sede da empresa. 

§ 1 Q Com as indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio do 
Registro Público de Empresas Mercantis, e obedecerá a número de ordem contínuo para todos os empresários 
inscritos. 

§ 2º A margem da inscrição, e com as mesmas formalidades, serão averbadas quaisquer modificações 
nela ocorrentes. 

§ 3° Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público de 
Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, 
observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. Clncluido pela Lei 
Complementar nº 128. de 2008) 

§ 4~ O processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual de que trata o 
art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como qualquer exigência para o inicio 
de seu funcionamento deverão ter trâmite especial e simplificado, preferentemente eletrônico, opcional para o 
empreendedor, na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 
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Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, de que trata o inciso Ili do ar!. 2º da mesma 
Lei. (Incluído pela Lei nº 12.470. de 2011) 

§ 5~ Para fins do disposto no§ 4~. poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura 
autógrafa. o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas á nacionalidade, estado civil e 
regime de bens, bem como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo CGSIM. (Incluído 
pela Lei nº 12.470, de 2011) 

Ar!. 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito á jurisdição de outro 
Registro Público de Empresas Mercantis, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada 
no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede .. 

Ar!. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao 
pequeno empresário, quanto á inscrição e aos efeitos daí decorrentes. 

Ar!. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as 
formalidades de que tratam o ar!. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao 
empresário sujeito a registro. 

CAPITULO li · 
Da Capacidade 

Ar!. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e 
não forem legalmente impedidos. 

Ar!. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, 
responderá pelas obrigações contraídas. 

Ar!. 97 4. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa 
antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. 

§ 12 Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos 
da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos 
os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejulzo dos direitos adquiridos por 
terceiros. 

§ 22 Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía, ao tempo da 
sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que 
conceder a autorização . 

§ 3~ O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais deverá registrar contratos 
ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos, de forma conjunta, os 
seguintes pressupostos: (Incluído pela Lei nº 12.399, de 20111 

1 - o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade; 
12.399, de 2011) 

(Incluído pela Lei nº 

li - o capital social deve ser totalmente integralizado; (Incluído pela Lei nº 12.399, de 20111 

Ili - o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado 
por seus representantes legais. (Incluído pela Lei nº 12.399, de 2011) 

Ar!. 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder 
exercer atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. 

§ 12 Do mesmo modo será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. 

§ 22 A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da 
responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados. 

Ar!. 976. A prova da emancipação e da autorização do incapaz, nos casos do ar!. 97 4, e a de eventual 
revogação desta, serão inscritas ou averbadas no Registro Público de Empresas Mercantis. 

Parágrafo único. O uso da nova firma caberá, conforme o caso, ao gerente; ou ao representante do 
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Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos 

encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se 
o fossem por aquele. 

Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os 
preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos. 

Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus 
estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. 

Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o 
preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou 
cópia autêntica do seu teor. 

CAPITULO IV 
Da Escrituração 

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, 
mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a 
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

§ 1Q Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério dos interessados. 

• § 2º É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o art. 970. 

Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que pode ser substituído por 
fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. 

Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do 
balanço patrimonial e do de resultado econômico. 

Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de 
postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis. 

Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a sociedade 
empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios. 

Art. 1.182. Sem prejuízo do disposto no art. 1.174, a escrituração ficará sob a responsabilidade de 
contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na localidade. 

Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contábil, por 
ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou 
transportes para as margens. 

• Parágrafo único. É permitido o uso de código de números ou de abreviaturas, que constem de livro 
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próprio, regularmente autenticado. 

Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento 
respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. 

§ 1º Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o período de trinta dias, 
relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde 
que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados os 
documentos que permnam a sua perfeita verificação. 

§ 2º Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser 
assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária. 

Art. 1.185. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá 
substituir o livro Diário pelo livro Balancetes Diários e Balanços, observadas as mesmas formalidades 
extrínsecas exigidas para aquele. 

Art. 1.186. O livro Balancetes Diários e Balanços será escriturado de modo que registre: 

1 - a posição diária de cada uma das contas ou títulos contábeis, pelo respectivo saldo, em forma de 
balancetes diários; 
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Texto compilado 

Mensagem de veto 
Mde Decreto nº 99.658. de 1990) 
Mde Decreto nº 1.054. de 1994) 
Mde Decreto nº 7.174. de 2010) 

• A • , ./:~~~~:e :g~~:ht 
Pres1denc1a da Republica 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. 

Nide Medida Provisória nº 544. de 2011) 
Mde Lei nº 12.598. de 2012) 
Mde Lei nº 13.800. de 2019) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Capitulo 1 . 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção 1 
Dos Princípios 

Art. 1l! Esta Lei estabeleee normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os 
fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia 
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

Art. 2l! As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e 
locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de 
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei . 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações reciprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

AFt. 39 A lieita9ae aesliAa se a §aFaAtir a eeservêAeia ae 13riAef13ie eeAs~tHeieAal aa iseAemia e a 
seleeieAar a 13re13esta mais vaA!ajesa 13aFa a AamiAis!ralilâe e será 13reeessaaa e jHl§aaa em estrila 
eaAfermiaaae eem es 13riAeí13ias eásiees aa le§aíiaaae, aa im13essealiaaae, aa maraliaaae, aa i§Halaaae, aa 
13Helieiaaae, aa 13reeiaaae aamiAistrati·1a, aa viAeHlalilâa ae iAstrumeA!e eaA .. ·aeatérie, ae jHl§ameA!e elajelive e 
aas ~He files sãe eerrelates. 

AFI. 3° A lisita9ão ées!iAa se a garaAlir a oeseFVâAsia Elo priAslpio s0Aslit1.1si0Aal éa isoAomia, a selo9ãe 
éa pre13osta mais vaAlajosa para a aémiAistra9ão e a promo9ão Elo éeseAvolvimeAte AasioAal, o sorá 
presossaéa o j1.1l9aéa om estrita soAformiéaéo som os priAslpios 9ásisos éa legaliéaée, éa impessoaliéaéo. 
éa maraliéaée, éa i91.1aléaée, éa pYelisiéaéo, éa preeiéaée aémiAistrativa, éa viAs1.1la9ão ao iAstrumeAte 
seA•,•esa!ério, Elo j1.1l9ameAto olajetivo e Elos q1.1e lhes são sorrelatos. fReéasão éaéa 11ela Meéiéa 
Previ séria Aº 4 95, éa 2Q1Ql 

Art. 3~ A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. <Redacão dada pela Lei nº 
12.349 de 2010l <Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) 
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§ 6º As organizações industriais da Administração Federal direta, em face de suas peculiaridades, 
obedecerão aos limites estabelecidos no inciso 1 deste artigo também para suas compras e serviços em geral, 
desde que para a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de 
meios operacionais bélicos pertencentes à União. (Incluído pela Lei nº 8.883 de 19941 

§ 7º- Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 
complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas a ampliação da 
competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mlnimo para preservar a economia de escala. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 19981 

§ BP. No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo 
quando formado por até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado · · 
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 20051 PROC. N2 ~~-?-':h-...:::i 

Art. 24. É dispensável a licitação: 1..:F:...:O::.:L::.H::.:A:::S:::_=_=. ·= //:::: )=====.I 

1 para atiras e serviyes Ele eR!JeRRaria ele valer até 5% (GiRGe per seRte) Ele liFRite previste Ra allRea "a", ele 
iRsise 1 ele arti!je aRlerier, elesele E!Ye Rãa se reflraFR a parselas ele YFRa FResFRa atira eY servi,:e eY aiRela ele 
atiras e servi,:es ela FResFRa RatYr&a E!Ye pessaFR ser realizaEles siFRYllãRea eY SYGessivaFReRte; 

1 para atiras e servi,:es ele eR!JeRRaria Ele valer até GiRGe per seRle Ele liFRile previste Ra allRea a Ele iRsise 1 
Ele arli!le aRlerier, ElesEle E!Ye Rãa se reflram a parselas ele UFRa FResma eera eY servi,:e eu aiREla para atiras e 
servi,:es Ela FResFRa Ralyreza e Re FResFRe lesai E!Ye pessaFR ser realizaElas seRjYRta e 
GeRGeFRitaRleFReRte; fReElasãe aaaa eela bei Rº 8.883, ele 1991) 

1 - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na allnea "a", 
do inciso 1 do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda 
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente; !Redacão dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

li para eutras servives e GeFRpras Ele valer até 5% (GiRGe per seRte) Ele liFRite previste Ra alíRea a, ele iRsise 
li Ele arli!Je aRterier, e para alieRa9êes, Res sases previstes Resta bei, aesEle E!Ye Rãa se reflraFR a parselas ele 
YFR FResFRe servi,:e, GeFRpra eY alieRa9ãe ele FRaier VYlle E!Ye passa ser realizaela ele uFRa sé vez; 

li - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na allnea "a", do 
inciso li do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Ili - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluldas no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejulzo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; 

VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento; 

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados 
no mercado nacional, ou forem incompatlveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em 
que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação 
direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços; 

Nide § 3° do art. 481 

VIII E!YaREle a epera,:ãe eR1Jelver exslusivameRte pesseas juriaisas Ele elireite pYtilise iRleFRe, exsete se 
hobl>Jer empresas privadas OY de esoRomia mista €11=J0 possam p'Festar ou feFReser os mesmos 9eRs Obl seFVi9os, 
Ripétese eFR E!Ye fisarãe sYjeitas à lisita,:ãe; 
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VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços 
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração· Pública e que tenha sido criado para esse fim 
específico em data anterior á vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado; (Redacão dada pela Lei nº 8.883, de 19941 

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos 
em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional; (Regulamento) 

X para a sempra GY lesa9ãe Ele imével ElestiRaEle ao sewi90 públiso, slljas Resessisases Ele iRslala9ãe e 
lesaliza9ãe seRElisiGRem a sya essel1'1a, desde qye G pFe9e seja sempatível som G valer Ele mersade, segYRdG 
avalia9ão prévia; 

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço 
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994) 

XI - na contrataçao de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

XII Ras sompras e"eRIYais Ele gêReFGs alimeRlísies peFeslveis, em seRtre Ele abastesimeRIG GY similar, 
realizasas EliretameRle sem base RG pFe9G Ele Elia; 

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a 
realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do 
dia; (Redacão dada pela Lei nº 8.883, de 19941 

XIII Ra s0Rtrata9ãe Ele iRslityi9ão RasiGRal sem fiRs lysrajives, iRGYmbiEla FegimeRtal GY estaMariameRle 
Ela pesqyisa, SG BRSiRG OY Ele SBSBRVOl'limeRIO iRslilYGiORal, GiBRllfise OY IBGRelégise, Elesse qye a pFeleRsa 
soRtratasa deleR1'1a iRqYestioRá>Jel FepYla~ão étiso prefissioRal; 

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do 
ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada á recuperação social do preso, desde 
que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e nao tenha fins lucrativos; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XIV para a aqyisi9ãe Ele beRs GY SGFVi9os per iRlerméElio Ele orgaRiza\)ãe iRlemasiGRal, Elesse qye G llrasil 
seja membFG e Ros termos Ele asorEle espesífise, qYaRElo as soREli9êes ofertasas fGFem maRifestaElameRte 
1JaRtajesas para G Pesar Públiso; 

XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo 
Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder 
Público; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, 
desde que compatíveis ou inerentes ás finalidades do órgão ou entidade. 

XVI - para a impressao dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de 
edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito 
público interno, por órgaos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim 
específico; (lncluldo pela Lei nº 8.883, de 19941 

XVII - para a aquisiçao de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à 
manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses 
equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 

(lncluldo pela Lei nº 8.883. de 19941 

XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, 
unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual de curta duração em 
portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de 
adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das 
operações e desde que seu valor nao exceda ao limite previsto na alínea "a" do inciso li do art. 23 desta 
Lei: (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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FOLHAS_,,,, . 4_ --XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso 
pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de 
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissao instituída por 
decreto; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 19941 

XX - na contratação de associaçao de portadores de deficiência tisica, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgilos ou entidades da Admininistraçilo Pública, para a prestaçao de serviços 
ou fornecimento de mao-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 
mercado. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XXI Para a aE1Yisi9õe Ele laeRs ElestiRaEles eiEGIYsivameRle a 13eSE1Yisa sieAlffisa e tesRelégisa sem 
FeGYFS9S GSAGeaiEles jlela CAPES, FINeP, CNPE! 9Y SlilraS ÍASlil!ii9êes Ele fGFAeAle a 13eSE1Yisa sreEleRGiaElas 
jlels CNPE! Jlara esse fim es19esiliss. flRGIYíEle aela Lei Rº 9.ê18, Ele 1998) 

XXI Jlara a aeiYisi9ãe se eeRs e iRsumes aestiRases exslusivameRle à peseiuisa sieRtrfisa e tesRelégiGa 
sem resurses GeRsesises pela Capes, pela FiRep, pele CNi=>ei ey per eutras iAstituiçées ae fGmeRte a peseiYisa 
sreseAGiasas pele CMPei para esse fim espesifise; fResasãe aaaa sela Lei Rº 12.319, se 2Q1Ql 

XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de 
obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a allnea "b" do inciso 1 do caput do 
ar!. 23; Clnclufdo pela Lei nº 13.243, de 2016) 

XXII Aa GeAtrata9ãe se fGFReGÍFReAle ebl Sl.lflRFReRle ae eAergia elétrisa sem seRsessieRárie, 
permissieRái:ie eY ablterizaae, se9YRSe as Rermas sa le9isla9ãe espesifisa; flReluíEle aela Lei Rº 
9.818, Ele 1998) 

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, 
permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação especifica; (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998) 

XXI li - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas 
subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtençao de serviços, desde 
que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 19981 

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações soc1a1s, 
qualificadas no ãmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de 
gestao. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 19981 

XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento 
para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criaçao 
protegida. (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004) 

XXVI - na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua 
administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em 
contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 
2005) 

XXI/li para e fGrneeimeAle Ele eeRs e serviçss, preEluziáss SY 13restaáss AS País, eiue eRvel•1am, 
GYmYlafü-ameRle, alta sem13lexiáaáe tesAslégisa e áefesa AaGieRal, meáiaAle pareser áe ssmissãs 
espesialmeAle áesi9Aaáa pela autsriáaáe má)(ima ás éFQãe. flAGluías eela Lei Aº 11.19ê, ae 29Q§) 

XXVll - na contratação da coleta, processamento e comercializaçao de resíduos sólidos urbanos 
recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas tisicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 
como caladores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 
ambientais e de saúde pública. (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 20071. (Vigência) 

XXVlll (Viáe Meáiela PFS•1iséria Aº 3§2. áe 29971 

XXVlll - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no Pais, que envolvam, 
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão 
especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. (incluído pela Lei nº 11.484 de 2007\. 

XXIX - na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças 
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FOLHAS=== 

Singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao 
preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da Força. (lncluldo 
pela Lei nº 11. 783, de 2008). 

XXX • na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a 
prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal. 

(Incluído pela Lei nº 12.188, de 2.010) Vigência 

XXXI Aas eeAtrata'i)êes visaAele ae e11f!l13riffieAte ele elis13este Aes aFts. Jº, 4°, 5º e 29 ela bei Rº 1 º.P70 , 

ele 2 ele elezef!lere ele 2994, eeservaeles es 13riAel13ies !Jerais ele eeAtrata~e elefa eeAs!aAtes. flAeMele 
eela Meeliela Previséria Aº 496 ele 2911:Jl 

XXXI • nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3°, 4°,~e 20 da Lei nº 10.973. de 
2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes. (lncluido pela 
Lei nº 12.349, de 201 Ol 

XXXll • na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema 
Único de Saúde • SUS, no âmbito da Lei nº 8,080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da 
direção nacional do SUS, inclusive por ocasiêo da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção 
tecnológica. C!nclyfdo pefa Lei nº 12.715. de 20121 

XXXlll Ra eeRtrata9ãe ele eAtielaeles wi•1aelas seffi fiRs l11eratives, 11ara a im11lemeRta\)ãe ele sistemas e11 
e11tras tesRele!jias seeiais ele asesse à á!j11a 11ara eeRs11me A11maRe e 11reel11.,ae ele alimeRtes, 11ara eeRelieiar as 
famílias rurais ele eailEB reAela aliA€Jielas 11ela seea e11 falta Fe€J11lar ele á!ll!a. flReMele eela Meeliela 
Previséria Aº 619. ele 2Q1Jl Mele [leerete Aº 8.QJ8, ele 2Q1Jl 

XXXlll - na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação de cisternas ou 
outras tecnologias sociais de acesso á água para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as 
famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. (Incluído pela Lei nº 
12.873, de 20131 

XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a 
saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar 
órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e 
financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de 
produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do inciso XXXll deste artigo, e que 
tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado 
seja compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 13.204 de 20151 

XXXV - para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de 
desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública. 
13 500, de 20171 

estabelecimentos penais, 
C!ncfuído pela Lei nº 

PaFé!Jrafe 8Aiee. Os 13ereeAt11ais refeFieles Aes iAeises 1 e li eleste aFli!Je, serêe 29% (viAte 13er eeA!e) 13ara 
eem13ras, eeras e sefVi'iJ8S eeAtrataeles 13er seeieelaele ele eeeAemia ffiista e em13resa 1388liea, sem assim 13er 
a11laft!11ia e ftlAela~e ~11alilieaelas, Aa ferma ela lei, eef!le A!JêAeias Exee11tivas. (!AelHíele eela Lei Aº 
9.648 ele 19981 · 

PaFégrafe úAiee. Os 11ereeRt11ais referieles Aes iAeises 1 e li ele ea1311t eleste aFtige serêe 2Q% (•1iAte 13er 
eeAte) 11ara sem13ras, eeras e servi9es seAlrataeles 11er eeAséreies J)úsliees, seeieelaele ele eeeAemia mista, 
em11resa Jlú81iea e JleF a11laft!11ia e11 ftlAela9ãe ei11alilieaelas, Aa ferma ela lei, eeme /\!jêAeias Ei<ee11ti·1as. 
!Reela~ãe elaela eela bej Aº 11 Hl7 ele 2QQ!il 

§ 1~ Os percentuais referidos nos incisos 1 e li do caput deste artigo serão 20% (vinte por cento) para 
compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública 
e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. (Incluído pela Lei nº 
12.715, de 2012) 

§ 2~ O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a administração pública estabelecido 
no inciso VIII do caput deste artigo nêo se aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos estratégicos 
para o SUS, no âmbito da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção 
nacional do SUS. Oncluido pela Lei nº 12.715, de 20121 
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§ 3~ A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, quando aplicada a obras e serviços de 
engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação especifica. Clncluldo 
pela Lei nº 13.243, de 2016) Regulamento 

§ 4~ Não se aplica a vedação prevista no inciso 1 do caput do art. 9~ á hipótese prevista no inciso XXI do 
caput. Clncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Art. 25. É inexiglvel a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

1 - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, 
pelas entidades equivalentes; 

li - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 

Ili - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opinião pública . 

§ 12 Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que 
o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 22 Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, 
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o 
agente público responsável, sem prejulzo de outras sanções legais cablveis. 

AFI. 2ê. As dis!)eRsas iirevistas Res iRsises Ili a XN de aFI. 24, as situa9êes de iReXi!lii:lilielaele FSferielas Re 
aFI. 2§, ResessariameRte justilisaElas, e e retardameRte iireviste Re liRal Ele § 2° de aFI. 8° Elesta lei Ele,,.erãe ser 
semuRisades deRlre de a (três) dias á auteridade suiierier iiara ratilisa9ãe e iiuelisa9ãe Ra im!)reRsa elisial Re 
iiraze Ele § (siRse) dias, seme seRdi9ãe Ele elisásia Eles ates. · 

AFI. 2ê. As dis!)eRsas iire•1istas Res §§ 2º e 4° de aFI. 17 e Res iRsises Ili a XX Ele aFI. 24, as situa9êes de 
iRexi!Jil:lili!la!le referidas Re aFI. 2§, ResessariameRte justilisadas, e e retar!lameRle 13reviste Re liRal de 13arágrafe 
~Risa de aFI. 8° Elesta lei deverãe ser semuRisaEles EleRlre de três dias à auteridaEle su13erier iiara ratilisa9ãe e 
iiuelisa9ãe Ra im13FBRsa elisial Re iiraze Ele siRse dias, seme seRdi9ãe 13ara elisásia das ates. 
!Redasãe dada eela bei Rº 8.883, de 1QQ4l 

M. 26. As Elis!)eRsas iirevistas Res §§ 2° e 4° Ele aFI. 17 e Res iRsisas Ili a XXIV Ele aFI. 24, as situa9êes ele 
iReJd!Jil:lilielaele referielas Re aFI. 26, ResessariameRle justilisaelas, e e retarelameRle iireviste Ra liRal ela iiará!jrafe 
~Risa de aFI. 8°, de•,<erãe ser semuRisaEles EleRtre ele três Elias a auterielaee suiierier, 13ara ralilisa9ãe e 
iiuelisa9ãe Ra im!)reRsa elisial, Re iiraze ele siRse Elias, seme 6eReli9ãe iiara efisásia eles ates. 
(Reeasãe Elaea eela bei Rº 9.€148, Ele 19981 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 22 e 4º do art. 17 e no inciso Ili e seguintes do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, 
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos 
atos. CRedacão dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, 
será instruldo, no que couber, com os seguintes elementos: 

1 earaeterii!a~êe aa si!tia~e emer!JeAeial eti ealamitesa Eltle jtislifiE1tie a aisJJeAse, El!lBAEle fer e ease; 

1 - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública 
que justifique a dispensa, quando for o caso; <Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

li - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
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para pronta entrega ou até o valor previs o na a mea a o inciso • o caput do art. 23. (Incluído 
pela Lei nº 13.243. de 2016) Regulamento-

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ao as 
seguintes normas: 

1 - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 
consorciados; 

li - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, 
obrigatoriamente fixadas no edital; 

Ili - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, 
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para 
efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de 
sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 
30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os 
consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um 
consórcio ou isoladamente; · 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na de execução do contrato. 

§ 1-º No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à 
empresa brasileira, observado o disposto no inciso li deste artigo. 

§ 22 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o 
registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no ínciso 1 deste artigo. 

Seção lll 
Dos Registros Cadastrais 

Art. 34. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem 
freqüentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na fonma regulamentar, 
válidos por, no máximo, um ano. (Regulamento l 

§ 12 O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos 
interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, através da 
imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o 
ingresso de novos interessados. 

§ 22 t facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou 
entidades da Administração Pública. 

Art. 35. Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado 
fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências do art. 27 desta Lei. 

Art. 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, 
subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da 
documentação relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei. 

§ 12 Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que atualizarem o registro. 

§ 22 A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo 
registro cadastral. 

Art. 37. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar 
de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para classificação cadastral. 

Seção IV 
Do Procedimento e Julgamento 

10/0512019 15:20 



L8666con~ol http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/leis/18666cons.htm . 
§ 1° A pYblisa9ãe resYmicla se iAstR.1meAte ele seAlrate eY se seYs aaitameAtes Aa impFeAsa efisial, qYe é 

seAai9ãe iAclispeAsá'1el para sya efisásia, será praviaeAsiaaa pela AamiAistra9ãe Aa mesma sala se sYa 
assiAalYra para eserFer Ae praze de 20 (11iAle) aias, qYalqYer qye seja e seY valer, aiAsa qye sem ílAYS. 

§ Jº (llEiTAQO) Pi\OC. N~ O/ §2º(\IEiTAQO). l~:Aj ~ ~ ---
Parágrafo único. A publicação resumida do instrume~to de contrato e11• ,a2'~1E 

imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. 
(Redacão dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem 
como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas 
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substitu I-lo por outros 
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou 
ordem de execução de serviço. 

§ 12 A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação. 

§ 2° Eim saFla saAtrata, Rata de em13eAila ele aesi:iesa, autaFi~a9âa ele sami:ira, araem ele eiEesY9ãa ela 
• servi9a eu autras iAstrumeAtas hábeis ai:ilisa se, Aa que seueer, a aisi:iaste Aa aFI. eG sesta lei. 
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§ 2º Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de compra", "ordem de execução 
de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei. __ _ 
íRedacão dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber: 

1 - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos 
demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado; 

li - aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público. 

§ 42 É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos 
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo 
licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos 
emolumentos devidos . 

Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei. 

§ 12 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

§ 22 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, 
ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei. 

§ 3º Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

Seção Ili 
Da Alteração dos Contratos 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 

10/05/2019 15:20 



Lcp 147 

• 

• 

1of14 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/leis/LCP/Lcp 147 .htm 

• Presidência d~ ~epública [!!~!~;: . .:: ~ 
Casa Civil ,!,, ~;:.::~==' :i::t:==~::!:::::~:=:~=:imor111111::J 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 147. DE 7 DE AGOSTO OE 2014 

Mensagem de veta 

Altera a lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis 
nos 5.889, de 6 de Junho de 1973, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 9,099, 
de 26 de setembro de 1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 
18 de novembro de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 8.666, de 21 
de junho da 1993; e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu ~anclono e seguinte Lei Complementar: 

Art. 1~ A Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art 1~ ........................................................................ . 

!Y.:..ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o lnclao IV do parágrafo único do art. 146 ln fine da Constitulcão 
Federal. 

~ Ressalvado o disposto no capitulo IV, toda nova obrigação que atinja as microempresas e empresas de pequeno porte 
deverá apresentar, no Instrumento que e Instituiu, especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para cumprimento. 

§ 4~ Na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de que trata o § 3~ deverá constar prazo máximo, 
quando forem necessários procedimentos adicionais, para que os órgãos fiscalizadores cumpram as medidas necessárias à emissão de 
documentos, realização da vistorias e atendimento das demandas realizadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte com o 
objetivo de cumprir a nova obrigação. 

§ 5~ Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na especlflcação do tratamento diferenciado e favorecido, 
conforme o disposto no § 4~. a nova obrigação será inexfglvel até que seja reallzada visita para fiscalização orientadora e seja reiniciado 
o prazo para regularização. 

§ 6~ A aus6ncie de especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido ou da determinação de prazos máximos, 
de acordo com os§§ 3~ e 4~. tomará a nova obrigação lnexlglvel para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 7~ A inobservância do disposto nos §§ 3~ a 6~ resultará em atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exerclcio 
profisslonal da atividade empresarial." (NR) 

"Art. 2~ ......................................................................... . 

!!L:..Comitê para Gestão da Rede Nacional para Slmpflficação do Regls\ro e da Legalização de Empresas e Negócios· CGSIM, 
vinculado à Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repúbllca, composto por representantes da União, dos Estados 
e do Distrito Federal, dos Munlciplos e demais órgãos de apolo e de registro empresarial, na forma definida pelo Poder Executivo, para 
tratar do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurldlcas . 

~Os membros dos Comitês de que tratam os Incisos J e Ili do caput deste artigo serão designados, respectivamente, pelos 
Ministros de Estado da Fazenda e da Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, mediante indicação dos 
órgãos e entidades vlnculados. 

§ 9~ O CGSN poderá determinar, com relação à microempresa e à empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a 
forma, a periodicidade e o prazo: 

1 ~ de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de uma única declaração com dados relacionados a fatos 
geradores, base de cálculo e valores da contribuição para a Seguridade Social devida sobre a remuneração do trabalho, indusive a 
descontada dos trabalhadores a serviço da empresa, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e outras informações de 
Interesse do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, do Instituto Nacional do Seguro Saciai - INSS e do Conselho Curador do FGTS, 
observado o disposto no § ~ deste artigo; e 

li - do recolhlmonto das contribuições descritas no inciao 1 e do FGTS. 

§ 10. O recolhimento de que trata o Inciso li do § 9~ deste artigo poderá se dar de forma unificada relativamente aos tributos 
apurados na forma do Slmples Naclonel. · 

§ 11. A entrega da declaração de que trata o Inciso 1 do§ 9~ substituirá: na forma regulamentada pelo CGSN, a obrigatoriedade 
de entrega de todas as Informações, formulários e declarações a que estão sujeitas as demais empresas ou equiparados que contratam 
trabalhadores, Inclusive relativamente ao recolhimento do FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais e ao Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados. 

§ 12. Na hipótese de recolhimento do FGTS na forme do inciso li do § 9~ deste artigo, deve-se assegurar a transferência dos 
recursos e dos elementos Identificadores do recolhimento ao gestor desse fundo para crédito na conta vinculada do trabalhador. 

§ 13. O documento de que trata o inciso l do § 9~ tem caráter declaratório, constituindo instrumento hábil e suficiente para a 
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exigência dos tributos, contribuições e dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos resultantes das lnfonnações nele 
prestadas: (NR) 

"M3~ ........................................................................ . 

§4~ .............................................................................. . 

~cujos titulares ou sõcios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e 
habltualidade. 

§...JLPara fins de enquadramento como microempresa ou empresa da pequeno porte, poderão ser auferidas receitas no 
mercado interno até o limite previsto no inciso li do caput ou no § 2~. confonne o caso, e, adlcionalmente, receitas decorrentes da 
exportação de mercadorias ou servfços, indusive quando realizada por melo de comercial exportadora ou da sociedade de propósito 
especifico prevista no art 56 desta Lei Complementar, desde que as receitas de exportação tambt!Jm não excedam os referidos !Imites 
de receita bruta anual. <ProducAo de efe!tol 

§.JQ._Na hipótese do§ 14, para fins de determinação da aliquota de que trata o§ 1~ do arl 18, da base de cálculo prevista em 
seu§ 3~ e das majorações de allquotas previstas em seus§§ 16, 16-A, 17 e 17-A, serão consideradas separadamente as receitas 
brutas auferidas no mercado Interno e aquelas decorrentes da exportação. <Producão de efeito> 

§ 16. O disposto neste artigo será regulamentado por resolução do CGSN." (NR) 

"Art 3°-A Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar conceituado na Lei nº 11 32fl de 24 de julho de 2008, 
com situação regular na Previdência Saciai e no Municiplo que tenham auferido receita bruta anual att!J o llmlte de que trata o Inciso li do 
caput do art 3~ o disposto nos arts. 6~ e 7~. nos Capitules V a X, na Seção IV do Capitulo XI e no Capitulo XII desta Lei Complementar, 
ressalvadas as disposições da Lei n° 11.718 de 20 de junho de 2008. 

Parágrafo único. A equiparação de que trata o caput não se aplica às diSposições do Capitulo IV desta Lei Complementar.· 

"Att 3~-B. Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no Capitulo IV, são aplicáveis a todas as 
microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pelos Incisos 1 e U do caput e § 4~ do art 3~ ainda que não 
enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, por vedação ou por opção.• 

"Art. 4~ ·········································································· 

§...1!...0 processo de abertura, registro, alteração e baixa da microempresa e empresa de pequeno porte, bem como qualquer 
exigência para o Inicio de seu funcionamento, deverão ter trimitl!I especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o 
empreendedor, observado o seguinte: 

ll..:_(Revogado). 

~Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a o {zero) todos os custos, incluslve prévios, relativos à 
abertura, à inscrição, ao registro. ao funcionamento. ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e 
encerramento e aos demais itens relativos ao Mlcroempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a 
demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de llcenclamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade 
técnica, de vlstorta e de fiscalização do exerácfo de profissões regulamentadas. 

§ 3º-A O agricultor familiar, definido conforme a Lei nº 11.326 de 24 de julho de 2006, e Identificado pela Oedaração de Aptidão 
ao Pronaf - DAP tisica ou jurídica, bem como o MEi e o empreendedor de economia solldéria ficam isentos de taxas e outros valores 
relativos à fiscalização da vigHãncla sanitérta. 

§ 4~ No caso do MEi, de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar, a cobrança associativa ou oferta de serviços privados 
relativos aos atos de que trata o § 3~ deste artigo somente poderá ser efetuada a partir de demanda prévia do próprio MEi, firmado por 
meio de contrato com assinatura autógrafa, observando-se que: 

J - para a emissão de boletos de cobrança, os bancos públicos e privados deverão exigir das Instituições sindicais e associativas 
autorização prévia especifica a ser emitida pelo CGSIM; 

li - o desrespeito ao disposto neste parágrafo configurará vantagem ilíclta pelo Induzimento ao erro em prejulzo do MEi, 
aplicando-se as sanções previstas em lel. 

§ 5~ (VETADO)." (NR) 

"Art. 6~ ···························· ............................................ . 

~Na falta de Jeg!slação estadual, distrital ou municlpal especifica relativa à definição do grau de risco da atividade aplicar-se-á 
resolução do CGSIM. 

§ 4~ A classlflcação de baixo grau de risco permite ao empresário ou à Pessoa jurídica a obtenção do licenciamento de atividade 
mediante o simples fornecimento de dados e a substituição da comprovação prévia do cumprimento de exigências e restrições por 
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declarações do titular ou responsável. 

§ 5~ O disposto neste artigo não é Impeditivo da Inscrição fiscal." (NR) 

"Art 7~ ......................................................................... . 

Parágrafo único ............................................................ . 

!..=..instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundlérla e lmobDlãria, inclusive habite-se; ou 

•••••••.•...•.......••.......•.......•..................................•••.••••.... "(NR) 

·~será assegurado aos empresários e pessoas jurídicas: 

1 - entrada única de dados e documentos; 

li - processo de registro e legallzação Integrado entre os órgãos e entes envolvidos, por meio de sistema lnfonnatlzado que 
garanta: 

a) sequenciamento das seguintes etapas: consulta prévia de nome empresarial e de viabUldade de locallzaçlio, registro 
empresarial, Inscrições fiscais e licenciamento de atividade; 

b) criação da base nacional cadastral única de empresas; 

Ili - identificação nacional cadastral única que corresponderá ao número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurldicas 
-CNPJ . 

§ 1~ O sistema de que trata o Inciso li do caput deve garantir aos órgãos e entidades integrados: 

r - compartílhamento Irrestrito dos dados da base nacional única de empreaas: 

li - autonomia na definição das regras para comprovação do cumprimento de exigências nas respectivas etapas do processo. 

§ 2~ A Identificação nacional cadastral única substituirá para todos os efeitos as demais inscrições, sejam elas federais, 
estaduais ou municipais, após a Implantação do sistema a que se refere o inciso li do caput, no prazo e na forma estabelecidos pelo 
CGSJM. 

§ 3~ ~ vedado aos órgãos e entidades integrados ao sistema informatizado de que trata o inciso li do caput o estabelecimento 
de exigências não previstas em lei. 

§ oi~ A coordenação do desenvolvimento e da implantação do sistema de que trata o Inciso li do caput flcaré a cargo do CGSIM.• 
(NR) 

•Art. 9° O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresérios e pessoas Jurídicas 
em qualquer órgão dos 3 (três) ãmbltos de govemo ocorreré independentemente da regularidade de obrigações tributárias, 
previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresério, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas 
de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais 
obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. 

~(Revogado) . 

§ 4~ A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados bibutoa, 
contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em 
processo administrativo ou judicial de outras Irregularidades praticadas pelos empresérfos, pelas pessoas jurfdlcas ou por seus titulares, 
s6cios ou administradores. 

§ 5~ A sollcttação de baixa do empresário ou da pessoa juridlca Importa responsabllJdade solidária dos empresérios, dos 
titulares, dos sócios e dos administradores no perfodo da ocorrência dos respectivos fatos geradores. 

§_a.~._( Revogado). 

§ 9~ (Revogado). 

§ 10. (Revogado). 

§ 11. (Revogado). 

§ 12. (Revogado)." (NR) 

.Art. 17 ........................................................................ . 

~que preste serviço de transporte Intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto quando na modalidada fluvlal ou 
quando possuir caracterlstlcas de transporte urtiano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento continuo em érea metropolitana 
para o transporte de estudantes ou trabalhadores; <Produção de efeito> 
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X- ................................... ·············································· 

b) ·•·······••···••·········•··•••·••·········•············•···•···••···•·······•····· 

~(Revogado); 

'ª'-.(Revogado); 

X!....:..(Revogado}: 

~(Revogado); 

................................................................................... "(NR) 

"Art. 18 O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porta, optante pelo Simples Nacional, será 
determinado mediante apticação das allquotas constantes das tabelas dos Anexos 1 a VI desta Lei Complementar sobre a base de 
cálculo de que trata o § 3~ deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3~. cproducão de efeHol 

~Em caso de inicio de atividade, os valores de receita bruta acumulada constantes das tabelas dos Anexos 1 a VI desta Lei 
Complementar devem ser proporcionalizados ao número de meses de atividade no perfodo. CProduçãq de efeito> 

§ 4~ O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento, as receitas decorrentes da: 

1 - revenda de mercadorias, que serão tributadas na forma do Anexo 1 desta Lei Complementar; 

li - venda de mercadorias lndustrlallzadas pelo contribuinte, que serão tributadas na forma do Anexo li desta lei Complementar; 

111 - prestação de serviços de que trata o § 5~-B deste artigo e dos serviços vinculados à locação de bens imóveis e corretagem 
de imóveis desde que observado o disposto no Inciso XV do art 17, que serão tributados na forma do Anexo Ili desta lei 
Complementar; 

IV - prestação de serviços de que tratam os §§ 5~-C a 5~-F e 5~-1 deste artigo, que serão tributadas na forma prevista naqueles 
parágrafos; 

V - locação de bens móveis, que serio tributadas na forma do Anexo Ili desta lei Complementar, deduzida a parcela 
correspondente ao 1SS; 

VI - atividade com incidência simultânea de IPI e da ISS, que serão tributadas na fonna do Anexo li desta Lei Complementar, 
deduzida e parcela correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo Ili desta lei 
Complementar; 

VII - comercialização de medicamentos e produtos magistrais produzidos por manipulação de fórmulas: 

a) sob encomenda para entrega posterior ao adquirente, em caráter pessoal, mediante prescrições de proflaslonais habilitados ou 
Indicação pelo farmac6utlco, produzidos no próprio estabelecimento após o atendimento inicial, que serio tributadas na forma do Anexo 
Ili desta lei Complementar; 

b) nos demais casos, quando serão tributadas na forma do Anexo 1 desta lei Complementar. 

~O contribuinte deverá segregar, também, as receitas: 

1 - decorrentes de operações ou prestações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa (monotáslca), bem como, em 
relação ao ICMS, que o Imposto já tenha sido recolhido por substituto tributário ou por antecipação tributária com encerramento de 
tributação; 

li - sobre as quais houve retenção de ISS na forma do § 6~ deste artigo e § 4~ do arl 21 desta lei Complementar, ou, na hipótese 
do § 22-A deste artigo, seja devido em valor fixo ao respectivo município: 

Ili - sujeitas à tributação em valor fixo ou que tenham sido objeto de isenção ou redução de ISS ou de ICMS na forma prevista 
nesta lei Complementar; 

IV • decorrentes da exportação para o exterior, Inclusive as vendas reallzadas por melo de comercial exportadora ou da 
sociedade de propósito especifico prevista no art. 56 desta lel Complementar; 

V - sobre as quais o ISS seja devido a Município diverso do estabelecimento prestador, quando será recolhido no Simples 
Nacional. 

~(Revogado). 
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§ 5~-B ........................................................................... . 

~fisioterapia; 

XVII - corretagem de seguros. 

§ 5~-C ........................................................................ . 

~serviços advocaticlos. 

§5'.',-D ......................................................................... .. 

L.:._administração e locação de imóveis de terceiros; cprodycão do efehol 

~Sem prejulzo do disposto no § 1~ do art 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços de 
comunicação e de transportes interestadual e lntermunlclpal de cargas, e de transportes autorizados no Inciso VI do caput do art. 17, 
inclusive na modalidade fluvial, serão tributadas na fonna do Anexo Ili, deduzida a parcela correspondente ao ISS e acrescida a parcela 
correspondente ao ICMS prevista no Anexo 1. 

§ 5°-F. As atividades de prestação de serviços referidas no§ 2~ do art. 17 desta lei Complementar serio tributadas na forme do 
Anexo Ili desta lei Complementar, salvo se, para alguma dessas atividades, houver previsão expressa de tributação na forma dos 
Anexos IV, V ou VI desta Lei Complementar. <ProdycAo de efeito) 

~(Revogado). 

~Sem prejulzo do disposto no § 1~ do art. 17 desta Lei Complementar, as seguintes atividades de prestação de serviços 
serão tributadas na forma do Anexo Vl desta Lei Complementar: <Producão de efeito> 

1 - medicina, inclusive laboratorial e enfermagem: 

li - medicina veterinária; 

Ili - odontologia; 

IV - pslcologla, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologla, fonoaudfologla, clinicas de nutrição e de vacinação e 
bancos de leite; 

V - serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de Interpretação; 

VI - arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésla, testes, suporte e ané.llses técnicas e 
tecnológlcas, pesquisa, design, desenho e agronomia; 

Vil - representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros; 

VIII - pericia, leilão e avaliação; 

IX- auditoria, economia, consultorla, gestão, organização, controle e administração; 

X - jornalismo e publicidade; 

XI - agenciamento, exceto de mão de obra; 

Xll - outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de 
atividade Intelectual, de natureza técnica, cientifica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, 
desde que não sujeitas à tributação na fOrma dos Anexos Ili, IV ou V desta Lel Complementar. 

~A sociedade de propósito especifico de que trata o art. 56 desta Lei Complementar que houver adquirido mercadorias de 
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja sua sócia, bem como a empresa comerciei exportadora que houver adquirido 
mercadorias ou serviços de empresa optante pelo Simples Naclonal, com o fim especifico de exportação para o extertor, que, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior 
ficerã sujeita ao pegamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pele empresa vendedora, acrescidos de 
juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação relativa à cobrança do tnbuto não pago, aplicável à 
sociedade de propósito especlfloo ou à própria comercial exportadora. CProducão de efeito> 

§...12.,__Na apuração do montante devido no mês relativo a cada tributo, para o contribuinte que apure receitas mencionadas nos 
Incisos 1 a 111 e V do § 4~-A deste artigo, serão consideradas as reduções relativas aos tributos Já recolhidos, ou sobre os quais tenha 
havido tributação monofé.slca, Isenção. redução ou, no caso do ISS, que o valor tenha sido objeto de retenção ou seja devido 
diretamente ao Município. 

§J.1._Para efeito de detemúnação da redução de que trata o§ 12 deste artigo. as receitas serio discriminadas em comerciais, 
industriais ou de prestação de serviços na forma dos Anexos 1, li, Ili, IV, V e VI desta Lei Complementar. !produção de efeito> 
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§...li.._A redução no montante a ser recolhido no Simples Nacional relativo aos valores das receitas decorrentes da exportação de 
que trata o inciso IV do § 4~-A deste artigo corresponderá tão somente aos percentuais relativos à Cofins, à Contribuição para o 
PIS/Pasep, ao IPI, ao ICMS e ao ISS, oonstantes dos Anexos 1 a VI desta Lei Complementar. cprodycão de efeito) 

~(Revogado); 

ll..:..(Revogado). 1 PROC. N2 
FOLHAS 

§J§,__Na hipótese do§ 12 do art. 3~. a parcela de receita bruta que exceder o montante determinado no§ 10 daquele artigo 
estará sujeita às etiquetas máximas previstas nos Anexos 1 a VI desta LEll Complementar, proporcionalmente conforme o caso, 
acrescidas de 20% (vinte por cento). 

§.JL_Na hipótese do§ 13 do art 3~. a parcela de receita bruta que exceder os montantes determinados no§ 11 daquele artigo 
estará sujeita, em relação aos percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, às allquotas máximas correspondentes a essas faixas previstas 
nos Anexos 1 a VI desta Lei Complementar, proporcionalmente confonne o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento). íprodycão de 

or.noJ 

§..JLOs Estados. o Distrito Federal e os Municlplos, no âmbito das n!l.spectlvas competências, poderão estabelecer, na fonna 
definida pelo Comitê Gestor, Independentemente da receita bruta recebida no mês pelo contribuinte, valores fixos mensais para o 
recolhlmento do ICMS e do ISS devido por microempresa que aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, de até o Hmlte méximo 
previsto na segunda faixa de receitas brutas anuais constantes dos Anexos 1 a VI, ficando a microempresa sujeita a esses valores 
durante todo o ano-calendário, ressalvado o disposto no § 18-A. CProcfuçjo de efeito) 

§..1Jl:A.__A microempresa que, no ano-calendário, exceder o !Imite de receita bruta previsto no § 18 fica Impedida de recolher o 
JCMS ou o ISS pela sistemática de valor fixo, a partir do mês subsequente à ocorrência do excesso, sujeltand~se à apuração desses 
tributos na forma das demais empresas optantes pelo Simples Nacional. Cprocfycão de efejtol 

~União, os Estados e o Distrito Federal poderão, em lei especifica destinada à ME ou EPP optante pelo Simples 
Nacional, estabelecer isenção ou redução de COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP e ICMS para produtos da cesta básica, 
discriminando a abrangência da sua concessão. 

§...2§..._Para efeito de aplicação dos Anexos V e VI desta Lei Complementar, considera-se folha de salários, lnduidos encargos, o 
montante pago, nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração, a titulo de remunerações a pessoas físicas decorrentes do 
trabalho, indufdas retiradas da pró-labore, acrescidos do montante efetivamente recolhldo a titulo de contribuição patronal 
previdenciária e para o FGTS. <Producão de efeitol 

................................................................................... • (NR) 

"Arl 18-A. ................................................................. .. 

§4~ ··············································································· 

L:..cuJa atividade seja tributada na fonna dos Anexos V ou VJ desta Lei Complementar, salvo autorização relativa a exercício da 
atividada Isolada na fonna regulamentada pelo CGSN; <Producão de efeito> 

~Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Munlclplos a promover e remissão dos débitos decorrentes doa 
valores previstos nas allneas b e e do Inciso V do § 3~. inadimplidos Isolada ou simultaneamente • 

.§..J.§:.LO MEi poderá ter sua Inscrição automaticamente cancelada após periodo de 12 (doze) meses consecutivos sem 
recolhfmento ou declarações, Independentemente de qualquer notificação, devendo a lnfonnação ser publicada no Portal do 
Empreendedor, na fonna regulamentada pelo CGSIM. 

§..JLOs Municiplos somente poderão realizar o cancelamento da Inscrição do MEi caso tenham regulamentação própria de 
dassfficação da risco a o respectivo processo simplificado de Inscrição e legalização, em conformidade com esta Lei Complementar e 
com as resoluções do CGSIM. 

§ 19. Fica vedada aos conselhos representativos de categorias econômicas a exigência de obrigações diversas das estipuladas 
nesta Lei Complementar para Inscrição do MEi em seus quadros, sob pena de responsabilidade. 

§ 20. Os documentos fiscais das microempresas e empresas de pequeno porte poderão ser emltldos dlretamente por sistema 
nacional infonnatizado e pela Internet, sem custos para o empreendedor, na fonna regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional. 

§ 21. Assegurar-se-á o registro nos cadastros oficiais ao gula de turismo Inscrito como MEi. 

§ 22. Fica vedado às concessionárias de serviço público o aumento das tarifas pagas pelo MEi por conta da modificação da sua 
condição de pessoa física para pessoa jurldlca. 
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§ 23. (VETADO). 

§ 24. Aplica-se ao MEi o disposto no inciso XI do § 4~ do art. 3~: (NR) 

"Art 18-8 .................................................................... . 

IPROC.N2 
FOLHAS 

~Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente em relação ao Mt:I que for contratado pare prestar serviços de hlclráulk:a, 
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo da velculos . 

................................................. ................................. ." (NR) 

"Art. 16-C. 

~O documento de que trata o inciso 1 do§ 3~ deste artigo tem caráter declaratório, constituindo Instrumento hébíl e suficiente 
para a exlglincla dos tributos e dos débitos fundiários que não tenham aldo recolhidos resultantes das infonnações nele prestadas.· 
(NR) 

"Art 18-D A tributação municipal do imposto sobre Imóveis prediais urbanos deverá assegurar tratamento mais favorecido ao 
MEi para realização de sua atividade no mesmo local em que residir, mediante aplicação da menor aliquota vigente para aquela 
Jocalldade, seja residencial ou comercial, nos termos da lel, sem prejuízo de eventual isenção ou Imunidade existente: 

"Art 18-E. O instituto do MEl é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a 
inclusão soda! e previdenciária. 

§ 1~ A fonnalização de MEi não tem caráter eminentemente econõmlco ou fiscal . 

§ 2~ Todo beneficio previsto nesta Lei Complementar aplicável à microempresa estende-se ao MEi sempre que lhe for mais 
favorável. 

§ 3~ O MEi é modalidade de microempresa. 

§ 4~ ~ vedado Impor restrições ao MEi relativamente ao exercício de profissão ou participação em llcltações, em função da sua 
respectiva natureza juridica: 

·~sem prejuízo da possibilldade de adoção de todas as faixas de receita previstas nos Anexos 1 a VI desta Lei 
Complementar, os Estados poderão optar pela aplicação de sublimlte para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples 
Nacional em seus respectivos territórios, da seguinte forma: cprodução de efe!tol 

.................................................................................... º(NR) 

"M20 ........................................................................ . 

~_Na hipótese em que o recolhimento do JCMS ou do ISS não esteja sendo efetuado por melo do Simples Nacional por força 
do disposto neste artigo e no art 19 desta Lei Complementar, as faixas de receita do Simples Nacional superiores àquela que tenha 
sido objeto de opção pelos Estados ou pelo Distrito Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples Nacional, redução na 
alíquota equivalente aos percentuais relativos a esses Impostos constantes dos Anexos 1 a VI desta Lei Complementar, conforme o 
caso. CProducão de efeltol 

.................................................................................... "(NR) 

"Art. 21 ....................................................................... .. 

§4~ ............................................................................. . 

L:...a allquota aplicável na retenção na fonte deverá ser Informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS 
previsto nos Anexos Ili, IV, V ou VI desta Lel Complementar para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da prestação; <produção de efeito) 

li - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividades da microempresa ou empresa da 
pequeno porte, deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à menor alíquota prevista 
nos Anexos Ili, IV, V ou VI desta Lei Complementar; !Pm<fuclo de efeito) · 

Y....:..na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que tratam os incisos 1 e li deste 
parágrafo no documento fiscal, aplicar-se-é a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à maior allquota prevista nos 
Anexos Ili, IV, V ou VI desta Lei Complementar; cproducão de efe!tol 

.............................•..................................................... "(NR) 

"Art 21-A A Inscrição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do 
setor público federal - CADIN, somente ocorrerá mediante notificação prévia com prazo para contestação." Cproducão do efeito) 

"Art. 25 ........................................................................ . 
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~A declaração de que trata o caput, a partir das Informações relativas ao ano-calendário de 2012, poderá ser prestada por 
meio da declaração de que trata o § 15-A do art. 1 B desta Lei Complementar, na periodicidade e prazos definidos pelo CGSN. • (NR) 

"Art 26 ....................................................................... . IPROC.N2 
FOLHAS :

0»·Qie:f 
~É vedada e exigência da obrigações tributarias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional 

além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por melo do Portal do Simples Nacional, bem como, o estabefeclmento de 
exigências adicionais e unilaterals pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal. 

~ escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não poderá ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno 
porte optante pelo SJmples Nacional, salvo se, cumulativamente, houver. 

1 - autorização especifica do CGSN, que estabelecera as condições para a obrigatoriedade: 

li - disponibilização por parte da administração tnl>utárla estipulante de aplfcatlvo gratuito para uso da empresa optante. 

§ 4~-8. A exigência de apresentação de livros fiscais em meio eletrônico aplicar-se-é somente na hipótese de substituição da 
entrega em meio convencional, cuja obrigatoriedade tenha sido prévia e especificamente estabeleclda pelo CGSN. 

§ 4~-C. Até a Implantação de sistema nacional unifonne estabelecido pelo CGSN oom oompartilhamento de Informações com os 
entes federados, pennanece válida norma publicada por ente federado até o primeiro trimestre de 2014 que tenha velculado exig6ncla 
vigente de a microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente • 

~O CGSN poderá disciplinar sobre a disponibilização, no portal do SIMPLES Nacional, de documento fiscal eletrônlco de 
venda ou de prestação de serviço para o MEi, microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Naclonal. 

§ 9~ O desenvolvlmento e a manutenção das soluções de tecnologla, capacitação e orientação aos usuários relativas ao 
disposto no § a~. bem oomo as demais relativas ao Simples Nacional, poderão ser apoiadas pefo Serviço Brasilelro de Apolo às Micro e 
Pequenas Empresas - SEBRAE. 

§ 10. O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrõnlco estabelecido pelas administrações tributárias, 
em qualquer modalldade, de entrada, de salda ou de prestação, na forma estabelecida pelo CGSN, representa sua própria escrituração 
fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a constituição do crédito tri~utárlo. 

§ 11. Os dados dos documentos fiscais de qualquer espécie podem ser compartilhados entre as administrações tributárias da 
União, Estados, Distrito Federal e Municiplos e, quando emitidos por melo eletrônico, na forma estabelecida pelo CGSN, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Slmptes Nacional fica desobrigada de transmitir seus dados às 
administrações bibutârlas. 

§ 12. As Informações a serem prestadas relativas ao ICMS devido na fonna prevista nas alíneas a, g eh do inciso XIII do§ 1~ do 
art. 13 serão fornecidas por melo de aplicativo único. CProducão de efe!tQl 

§ 13. Fica estabelecida a obrigatoriedade de utilização de documentos fiscais eletrônicos estabelecidos pelo Confaz nas 
operações e prestações relativas ao ICMS efetuadas por microempresas e empresas de pequeno porte nas hipóteses previstas nas 

alíneas a, g eh do Inciso XIII do§ 1~ do art. 13. rproc:tucão de efeito) 

§ 14. Os aplicativos necessários ao cumprimento do disposto nos§§ 12 e 13 deste artigo serão disponibilizados, de forma 
gratuita, no portal do Simples Nacional. CProducAo de efeito) 

§ 15. O CGSN regulamentará o disposto neste artigo.· (NR) 

"M 38-B A.$ multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de obrigações acessórias para com os 
órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e municipais, quando em valor fixo ou minimo, e na ausência de previsão legal de 
valores especiflCOS e mais favoráveis para MEi, microempresa ou empresa de pequeno porte, terão redução de: CPro<fucAo de efeito) 

1- 90% (noventa por cento) para os MEi; 

li - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porto optantes pelo Simples Nacional. 

Parágrafo único. AJi reduções de que tratam os incisos 1 e li do caput não se aplicam na: 

1 - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; 

li - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação." 

"M.41 ........................................................................ . 

§ 5~ .............................................................................. . 

Y..-=-.o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que tratam as alíneas b e c do inciso V do § 3~ do art. 18-A desta Lei 
Complementar." (NR) 

"CAPITULO V 
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DO ACESSO AOS MERCADOS 

Oaa Aquisições Públicas" 

"Art 43. 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

~Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscai, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo Inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual periodo, a 
critério de administração púbrlca, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa . 

................................................................................... .'(NR) 

"Act...fl,__Nas contratações públicas da administração direta e Indireta, autirquica e fundacional, federal, estadual e municipal, 
deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas da pequeno porte objetivando e 
promoção do desenvoMmento econômico e &Oda! no ãmblto municipal e regional, a ampliação da eflclAncla das políticas públlcas e o 
incentivo à Inovação tecnológica. 

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legls1ação estadual, municipal ou 
regulamento especifico de cada órgão mais favorãvel é microempresa e empresa de pequeno porte, apllca-se a leglslação federal.· 
(NR) 

·~Para o cumprimento do disposto no art 47 desta Lei Complementar, a administração pública: 

1 - deverá realizar processo llcitat6rlo destinado exdualvamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte 
nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

li - poderá, em relação aos processos llcltat6rlos destinados é aquisição de obras e serviços, exigir dos Ucltantea a 
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

Ili - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza dlvlalvel, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
objeto para a contratação de microempresas e empresas de p&queno porte. 

~(Revogado). 

~Os beneficies referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o llmlte de 10% (dez por cento) do melhor preço 
válido: (NR) 

!..:..(Revogado); 

IY....:..a llcltação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n~ 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se 
as dispensas tratadas pelos Incisos 1 e li do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de 
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no Inciso 1 do art. 48. • (NR) 

Acesso ao Mercado Externo 

'Art 49-A A microempresa e a empresa de pequeno porte beneficiá.rias do SIMPLES usufruirão de regime de exportação que 
contemplará procedimentos simplificados de habilitação, licenciamento, despacho aduaneiro e cãmbio, na forma do regulamento. 

Parágrafo único. As pessoas Jurldlcas prestadoras de serviço de logistica intemacional quando contratadas por beneficiários do 
SIMPLES estão autorizadas a realizar atividades relativas a licenciamento administrativo, despacho aduaneiro, consolidação e 
desconsolidação de carga, bem como e contratação de seguro, câmbio, transporte e armazenagem de mercadorias, objeto da 
prestação do serviço, na forma do regulamento.•· 

·~A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e 
ocupação do solo das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a 
atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatlvel com esse procedimento. 

~O disposto no§ 1~ aplica-se ã lavratura de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias relativas às matérias do 
c•put, inclusive quando previsto seu cumprimento de forma unificada com materla de outra natureza, exceto a trabalhista. 

§ 6~ A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de Infração lavrado sem cumprimento ao disposto neste 
artigo, independentemente da natureza prfnclpal ou acessória da obrigação. 

§ ~ Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e munlclpal deverão observar o principio do 
tratamento diferenciado, aimpllflcado e favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de multas e demais sanções 
administrativas. 

§ 8~ A inobservAncia do disposto no caput deste artigo implica atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício 
profissional da atividade empresarial. 
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§ 9~ O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relativas à ocupação Irregular da reserva de faixa não edificável, 
de área destinada a equipamentos urbanos, de éreas de preservação permanente e nas faixas de domlnio público das rodovias, 
ferrovias e dutovlas ou de vias e logradouros públicos: (NR) 

·~s microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios de compra e venda de bens e serviços 
para os mercados nacional e internacional, por melo de sociedade de propósito especifico, nos termos e condições estabelecidos pelo 

Poder~~==·~--~'~': ....................................................... "(NR) IPFROOLHCAS, NQ 1~~7,'. :c:v 
'Art.58......................................................................... . : ~ 

~O acesso às linhas de crédito específicas previstas no caput de~ artigo deverá ter tratamento simplificado e ágil, com 
divulgação ampla das respectivas condições e exigências.• (NR) 

"M SB-A Os bancoa públicos e privados não poderão contablllzar, para cumprimento de metas, empréstimos realizados a 
pessoas físicas, ainda que sócios de empresas, como dlspon!blllzação de credito para microempresas e empresas de pequeno porte.· 

"Art 60-8. Os fundos garantidores de risco de crédito empresarial que possuam participação da União na composição do seu 
capttal atenderão, sempre que posslvel, as operações de crédito que envolvam microempresas e empresas de pequeno porte, definidas 
na forma do art 3~ desta Lei." 

"Art. 60.C (VETADO)." 

"Ar1......22..._0 Banco Central do Brasil disponibilizará dados e informaçÇes das Instituições financeiras integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional, inclusive por meio do Sistema de Informações de Crédito - SCR, de modo a ampliar o acesso ao crédito para 
microempresas e empresas de pequeno porte e fomentar a competição bancéria . 

...................•................................................................ '(NR) 

"Art 64 ........................................................................ . 

:ill....=...instrumentos de apolo teCt1olõglco para a inovação: qualquer serviço disponibilizado presencialmente ou na internet que 
possibUlte acesso a Informações, orientações, bancos de dados de soluções de Informações, respostas técnicas, pesquisas e atividades 
de apoio complementar desenvolvidas pelas Instituições previstas nos incisos li a V deste artigo." (NR) 

"Art 65 ....................................................................... .. 

~Os órgãos e entidades integrantes da administração púbUca federal, estadual e municipal atuantes em pesquisa, 
desenvolvlmento ou capacitação tecnológica terão por meta efetivar suas aplicações, no percentual mínimo fixado neste artigo, em 
programas e projetos de apolo às microempresas ou às empresas de pequeno porte, transmitindo ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, no primeiro bimestre de cada ano, lnfonnação relativa aos valores alocados e a respectiva relação percentual em relação ao 
total dos recursos destinados para esse fim. 

~Para efeito da execução do orçamento previsto neste artigo, os órgãos e instituições poderio alocar os recursos destinados 
à criação e ao custeio de ambientes de Inovação, Incluindo incubadoras, parques e centros vocaclonals teCt1o!óglcos, laboratórios 
metrológicos, de ensaio, de pesquisa ou apoio ao treinamento, bem como custeio de bolsas de extensão e remuneração de 
professores, pesquisadores e agentes envolvldos nas atividades de apolo teCtlológk:o complementar." (NR) 

"Art 73-A São vedadas cláusulas contratuais relativas à limitação da emissão ou circulação de títulos de crédito ou direitos 
creditórios originados de operações de compra e venda de produtos e serviços por microempresas e empresas de pequeno porte.· 

"Arl 74-A. O Poder Judiciário, especialmente por melo do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e o Ministério da Justiça 
Implementarão medidas para disseminar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte em 
suas respectivas áreas de competência.· 

"Art. 76-A As Instituições de representação e apolo empresarial deverão promover programas de sensiblltzação, de Informação, 
de orientação e apolo, de educação fiscal, de regularldede dos contratos de trabalho e de adoção de sistemas informatizados e 
eletrônlcos, como forma de estimulo à formalização de empreendimentos, de negócios e empregos, à ampllação da competitividade e à 
disseminação do associativismo entre as microempresas, os mlctoempreendedores Individuais, as empresas de pequeno porte e 
equiparados." 

"Art 85-A. 

§ 2" ··············································································· 

lll..:...possulr formação ou experiência compatlvel com a função a ser exercida; 

IV- ser preferencialmente servidor efetivo do Munlciplo • 

.............•.............................................................•........ ' (NR) 
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"Art 87-A Os Poderes Executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios expedirão, anualmente, até o dia 30 de 
novembro, cada um, em seus respectivos êmbltos de competência, decretos de consolidação da regulamentação apllcéveJ 
relativamente às microempresas e empresas de pequeno porte.• 

Arl ~ A Lei Complementar n° 123 de 14 d~~M..2QQ§. passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Arl 13, ....................................................................... . 

PROC. Nll_....:0-=-..:ii~-i'.,<-
§ 1~ ...................................................................... , ....... . 

FOLHAS 

XIII- ............................................................................. . 

fil_nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofáslca) a 
sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do Imposto com encerramento de tributação, envolvendo combustíveis e 
lubrificantes; anargla elétrica; cigarros e outros produtos derivados do fumo; bebidas; óleos e azeites vegetais comestíveis; farinha de 
trigo a misb.Jras da farinha de trigo; massas alimentlclas; açúcares; produtos lácteos; carnes e suas preparações; preparações à basa da 
cereais; chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos; soNetes e preparados para fabricação de aorvetes em 
méqulnas; cafés a mates, seus extratos, essências e concentrados: preparações para molhos a molhos preparados; preparações de 
produtos vegetais; rações para animais domésticos; veículos automotlvos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; 
pneumáticos; cãmares de ar e protetores de borracha; medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinério; 
cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas a malas; cimentos; cal a argamassas; produtos 
cerâmicos; vidros; obras de metal e plástico para construção; telhas e caixas d'água; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, 
e/etroeletrônlcos e eletrodomésticos; fios; cabos e outros condutores; transformadores elétricos e reatores; disjuntores; Interruptores e 
tomadas; isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar-condicionado; centrifugadores de uso doméstico; aparelhoa e 
instrumentos de pesagem de uso doméstico; extintores; aparelhos ou máquinas de barbear; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar; 
aparelhos de depilar, com motor elétrico incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termõmetros; ferramentas; 
álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas: detergentes; alvejantes: esponjas; palhas de aço e amaciantes de roupas; venda da 
mercadorias pelo sistema porta a porta; nas operações sujeitas ao regime de substlb.Jlção tributária pelas operações anteriores; e nas 
prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do Imposto com encerramento 
de tributação; íProducão de efeito) 

~O disposto na allnea a do Inciso XIII do§ 1~ será dJscJpllnado por convênio celebrado pelos Estados e pelo Distrito Federal, 
ouvidos o CGSN e os representantes dos segmentos econômicos envolvidos. íProducAo de efe!tol 

§ a~ Em relação às bebidas não alcóollcas, massas allmentlcias, produtos lácteos, carnes a suas preparações, preparações à 
base de cereais, chocolates, produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos, preparações para molhos e molhos preparados, 
preparações de produtos vegetais, telhas e outros produtos cerãmlcos para construção e detergentes, aplica-se o disposto na allnea a 
do Inciso Xlll do § 1~ aos fabricados em escala industrial relevante em cada segmento, observado o disposto no § 7~." (NR) 
íProducão de efeito> 

"M 21-B Os Estados e o Dlsbito Federal deverão observar, em relação ao ICMS, o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, 
contado a partir do primeiro dia do mês do fato gerador da obrigação tributária, pare estabelecer a data de vencimento do Imposto 
devido por substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) e por antecipação tributária com ou sem 
encerramento de tributação, nas hipóteses em que a responsabUldade recair sobre operações ou prestações subsequentes, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor.• 

Art. 3~ A J_ei Complementar cr:...1.2L®--14.J1~mbro de 2006 passa a vigorar acrescida: íproducâo de efeito) 

1 - de uma~ - Acesso ao Mercado Externo, no Capitulo V, renomeando-se a Seção Única para ~; 

li - do Ar:l.mm..Y1 constante do Anexo Único desta Lej Complementar . 

Art. 4~ (VETADO). 

Art. 5~ A Lei nº 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 24 ....................................................................... . 

~ remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e 
empresas de pequeno porte." (NR) 

"Art.26 ........................................................................ . 

nL..:_ 1 (um) representante indicado pela classa de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 
2 (dois) suplentes . 

•......•..••••............•...•...••....•...•.•••••••...••................•...••...• "(NR) 

"Art.41 ........................................................................ . 

IY..=_tltulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte . 

....•....•........ ........•........•....•..••....••••....•.......••........•...... • (NR) 
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"Art 45 ........................................................................ . 
1 PROC. NR 

FOLHAS 

~Nas dasses previstas nos incisos 1 e IV do arl 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos 
credores presentes, Independentemente do valor de seu crédito • 

..•••••••••••..••••••.•........•••.•.........•...•.................................. "(NR) 

"Art 48 ........................................................................ . 

llL:...nlio ter, hé menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a 
Seção V deste Capitulo; 

......................•.............•...........•..•.......................••.•.... "(NR) 

"Art 68 ........................................................................ . 

parágrafo único As microempresas e empresas de pequeno porto farão jus e prazos 20% (vinte por cento) superiores àqueles 
regularmente concedidos às demais empresas: (NR) 

•Art. 71, ....................................................................... . 

L:._abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de 

recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos§§ 3~ e 4~ do ert 49; 

11.:_preverá parcelamento em att!I 36 (trinta e seis) parcelas mensais, Iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dividas: 

....................................•••..•.......••••.•.......•••••••••....•.••.•••• "(NR) 

"M72 ........................................................................ . 

Parágrafo único. O juiz também julgará Improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se 
houver objeções, nos tennos do art 55, de credores titulares de mats da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no 
art. 83, computados na forma do art. 45, todos desta Lei.• (NR) 

"Art 83 ...................................................................... .. 

IV- ............................................................................... . 

!fi._aqueles em favor dos mlcroempreendedores lndMduais e das microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lel 
Complementar n~ 123, de 14 da dezembro de 2006; 

...............•................................................................... • (NR) 

Art. 6~ A Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 8~ 

§ 1~ .............................................................................. . 

11..:..as pessoas enquadradas como mlcroempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da 

Lei Complementar n~ 123, de 14 de dezembro de 2008; 

•••••.•.....•.••••................................................................. "(NR) 

Art. 7~ A Lei nº 11.598 de 3 de dezembro de 2007, passa a vigorar acrescida do seguinte art 7~-A'. 

"Art. 7º-A O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empre&érlos e peuoas 
juridicas em qualquer órgão dos 3 (b'!s) ãmbltos de governo, ocorrerá Independentemente da regularldade de obrigações tributárias, 
previdenciárias ou trabalhlstas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas 
de que participem, sem prejuizo das responsabílidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais 
obrigações, apuradas antes ou apóa o ato de extinção. 

§ 1~ A baixa referida no caput deste artigo não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, 
contribuições a respectivas penalldades, decorrentes da slmples falta de ~colhimento ou da prática comprovada e apurada em 
processo administrativo ou judicial de outras Irregularidades praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou 
administradores, 

§ ~ A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios 
e dos administradores do perlodo de ocorrência dos respectivos fatos geradores,• 

Art. 8~ A Lei n° 8 934 de 18 de noyembro de 1994, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 39-A e 39-B: 
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• Arl 39-A. A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de sistemas públicos eletrõnlcos 
dispensa qualquer outra.• 

"Art. 39-8, A comprovação da autenticação de documentos e da autoria de que trata esta Lei poderá ser realizada por meio 
eletrõnlco, na forma do regulamento." 

Art ~ O inciso li do art 968 da Lei nº 10 406 de 10 de janeiro de 2002 - Código CM!, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 968. ····································································· 1 PROC. NR 
FOLHAS 13f:'~j 

!!..:_a firma, com a respectiva assinatura autógrafa que poderá ser substituída pela assinatura autenticada com certificação digital 
ou melo equivalente que comprove a sua autenticidade, ressalvado o disposto no Inciso 1 do § 1° do art 4° da Lei Complementar nº 
123 de 14 de dezembro de 2006; 

................................................................................... "(NR) 

Art.. 10. A 1 e! o0 8 ses do 21 de lynho de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 3~ ........................................................................ . 

~ preferências definidas neste artigo e nas demais nonnas de licitação e conb'atos devem privilegiar o tratamento 
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas da pequeno porte na forma da lei. 

§ 15. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legls1ação quando estas 
forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros.· (NR) 

"Art s0 -A. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 
empresas de pequeno porte na fonna da lei." 

Art 11. Um representante da Confederação NacJonal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- COMICRO e um da Confederação Nacional das 
Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais - CONAMPE passam a integrar o Conselho Oellberatlvo do Serviço Braslleiro de Apolo às Micro e 
Pequenas Empresas - SEBRAE. 

Art 12. A redação dada pela lei Complementar n° 139 de 10 de novembro de 2011, ao§ 1° do art 18-B da lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro 
~ para as atividades de prestação de serviços diferentes de hidréullca, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, 
deixa de produzir efeitos financeiros a partir de 9 de fevereiro de 2012, observado o disposto no § 2~ do mesmo artigo. 

Art. 13. Ficam convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios mediante regime previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, induslve em relação às obrigações 
acessórias, pelas empresas que desenvolveram as atividades de comercialização de medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas magistrais, até a 
data de publicação desta lei Complementar. 

Art. 14. O Poder Executivo fará publicar no Dlérlo Oficial da União, em 4 (quatro} meses a contar da data de publicação desta lei Complementar, a Integra 
da Lei ComQlementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 com as alterações resultantes desta lei Complementar. 

Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publlcação, exceto no que se refere: 

1 - ao § 14 do art 3~. ao inciso VI do art. 17, ao caput e aos §§ 2~. 5~-D, 5~-F, 5~-1. 7~. 13, 14, 16, 17, 18, 18-A e 24 do art. 18, ao inciso J do § 4~ do art. 18-
A, ao caput do art 19, ao§ 3~ do art. 20, aos Incisos 1, li e V do§ 4~ do art. 21 e ao Anexo VI, todos da Lei Complementar n~ 123, de 14 de dezembro de 2006, na 
redação dada pelo~ e Anexo Únjco desta Lei Complementar, ao~ e aos Incisos Ili a V do art. 16 desta Lej Complementar, que produzirão efeitos a partir 
de 1~ de janeiro do primeiro ano subsequente ao da publicação desta lei Complementar; 

li - ao § 15 do art 3~, aos§§ 12 a 14 do art. 26, ao art 38-8, à allnea s do Inciso XIII do§ 1~ e aos§§ ~e ~ do art 13 e ao art 21-A, todos da Lei 
Complementar n~ 123, de 14 de dezembro de 2006, na redação dada pelos arts. 1~ e 2~ das.ta Lel Complementar, e ao inciso 1 do art 16 desta Lei Complementar, 
que produzirão efeitos a partir de 1~ de janeiro do segundo ano subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar. 

Art 16. Ficam revogados os aeguintes dispositivos da Lei ComplemeQlar n° 123 de 14 de dezembro de 200..6,: 

1- o Inciso li do§ 1° do art @· !Producão de efeito> 

11-os~ea0 a 12doart 9º; 

111-os~ e XIII dp an 17· <produção do efejtol 

IV-os ~e~e os incisos 1elido§14 dpert 18; CProducãode efeito) 

V - o incisp 1 dp art 49; Cprndyção de efeito) 

VI - o paráorafo único do art. 46· 

VIJ-o§1°doart.48; 

VIII - os Itens 2 e 3 da alinea b do inciso X dp art 17. 

Brasma. 7 de agosto de 2014; 193~ da lnclepend6ncla e 126~ da República. 

DILMA ROUSSEFF 
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Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.8.2014 

ANEXO ÚNICO <Produção de efeito) 

(ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 QE DEZEMBRO pe 2008) 

(Vigência: 1~ de janeiro de 2015) 

Allquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relaclonados no § 5~-1 do art. 18 desta Lei Complementar. 

1) Será apurada e relação (r) confonne abaixo: 

(r)- Folha de Salários incluídos encamos (em 12 meses) 

Receita Bruta (em 12 meses) 

2) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na fonna deste Anexo será realizada com base nos parãmetros 
definidos na Tabela V-8 do Anexo V desta Lei Complementar. 

3) Independentemente do resultado da relação (r), as allquotas do Simples Nacional corresponderão ao seguinte: 

TABELA V1 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Ali quota 1RPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP ISS 

Até 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00% 

De 180.000,01a360.000,00 17,72% 14,93% 2,79% 

De 360.000,01 a 540.000,00 18,43% 14,93% 3.50% 

De 540.000,01 a 720.000,00 18,77% 14,93% 3,84% 

De 120.000,01 a 900.000,00 19,04% 15,17% 3,87% 

De 900.000,01a1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 20,34% 16,08% 4,26% 

De 1.260.000,01a1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31% 

De 1.440.000.01 a 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61% 

De 1.620,000,01a1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65% 

De 1.000.000,01a1.960.ooo,oo 21,86% 16,86% 5,00% 

De 1.980,000,01 a 2.160.000,00 21,97% 16,97% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 22,06% 17,06% 5,00% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 22,14% 17,14% 5,00% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 22,21% 17,21% S.00% 

De 2.700.000,01a2.880.000,00 22,21% 17,21% S.00% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 22,32% 17,32% 5,00% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,37% 17,37% 5,00% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,41% 17,41% 5,00% 

De 3.420,000,01 a 3.600.000,00 22,45% 17,45% 5,00% 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEJ COMPLEMENTAR Nº 123. DE 14 DE DEZEMBRO DE 2008 

(Republlcaçlo em atendimento ao dlapoato no art. 5° da Lei Complementar n° 139 de 10 de noyeffibro de 2011 ) 

Mensagem de velo 

Mde Decre!o nº e 538 de 2015> 

lnsDIU! o Estatuto Naaonal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, altera 
d1spo51ovos das Leis nº 8 212 e 8 213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT. aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452. de 1~ de maio de 1943, da Lei 
n~ 10 189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar rf 63. de 11 de janeiro de 
1990; e revoga as Leis n° 9.31 7, de 5 de dezembro de 1996, e 9 841, de 5 de outubro de 
1999 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seg<Mnte Let Complementar 

CAPITULO! 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1~ Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao lratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no ambilo 
dos Poderes da União, dos Estados, do D;slrilo Federal e dos Municipios, especialmente no que se refere: 

1 - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do D;slrito Federal e dos Municipios. mediante regime único de arrecadação, indusive obrigações 
acessórias; 

li - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e prev;denciárias. indusive obrigações acessórias; 

Ili - ao acesso a crédrto e ao mercado, inclusive quanto à preferénaa nas aqu1S1ções de bens e serv1ços pelos Poderes Públicos. à lecnolog1a. ao associalMsmo e as regras de indusão. 

IV - ao cadastro naaonal únlCO de contnbu1ntes a que se refere o iooso IV do paràgrafo único do art. 146 ln nne da Constituição Federal 
rf 147 de 2014) 

(lncluldo pela Lei Complementar 

§ 1~ Cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) apreciar a necessidade de rev;sao. a partir de 1~ de janeiro de 2015, dos valores expressos em moeda nesta Let 
Complementar. 

§ ~ (VETADO). 

§ 3~ Ressalvado o disposto no Capítulo IV, Ioda nova obrigação que aonia as mocroempresas e empresas de pequeno porte devera apresentar, no instrumento que a instituiu, 
especificação do tratamento dtfereooado. simplificado e favorecido para cumprimento. Clncluldo pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

§ 4~ Na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de que traia o § 3~. devera constar prazo màximo. quando forem necessários procedimentos adicionais. para 
que os órgãos fiscalizadores cumpram as medidas necessárias â emissão de documentos. realização de v;s1orias e atendimento das demandas realizadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte com o objetivo de rumprir a nova obrigação. !lncluldo peja Lei ComQlementar o• 147 de 2014) 

§ 5~ Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na especificação do tratamento diferenciado e favorecido, conforme o disposto no § 4~ a nova obngação serâ 
inexiglvel até que seja realizada visita para fiscalização orientadora e seja reiniciado o prazo para regularização. (Incluído pela Let Complementar o" 147 de 2014) 

§ 6~ A ausência de especificação do tratamento d~ereooado, simplificado e favorecido ou da detetrrninação de prazos màximos. de acordo com os §§ 3~ e 4~. tomará a nova obrigação 
ineX1glvel para as mocroempresas e empresas de pequeno porte !induldo Dela Lei Conptemeotar rf 147 de 2014) 

§ 7~ A 1nobservància do disposto nos §§ 3~ a 6~ resultarà em atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exerclcio profissional da ativ;dade empresarial 
(locJuldo oe1a Lei ComOiementarnº 14~ 

Art. ~ O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art 1° <lesta Lei ComQlemeotíK senl gendo peias 
inslàncias a seguir especificadas: 

1 - Comitê Gestor do Simples Nacional, v;nculado ao M1n<sténo da Fazenda, composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como representantes da 
União. 2 (dois) dos Estados e do Olslrilo Federal e 2 (dois) dos Murnclplos. para tratar dos aspectos tributários; e 

li - Fón.m Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a part1C1pação dos órgãos federais oornpelentes e das entidades vinculadas ao setor. para tratar dos 
demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso Ili do caput deste artigo; 

Ul--Comilé para Geetao d!H'!-~~-de E:mprasas e ~legóoioa , ·•nwlado ao MiAilléÂO óo l:leseA "Gl·•mSAto, l~&-Goméroo 
Elclerio<, -~-Mu1~piOMHJ9"'ai1 ôrglo& da apoioed8 regialfo 9"'p...arial~ 
pa<a-tfetal'.do.procete&ws~o~a1ee~regi119i4·e~~~o·-4KMH<ega~1iê4~1H11"P'~Mio&-&4&-pet&&0a&j!W'l<~"' 

Ili - Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negódos - CGSIM, v;nculado á Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 
Presidência da Repúbiica, composto por representantes da União, dos Estados e do Distnto Federal. dos Muriclpios e demais Ôl'gãos de apoio e de registro empresarial, na forma definida pelo 
Poder Executivo. para tratar do processo de registro e de legalização de empresârios e de pessoas jurfdicas. (Redação pela Lei Complementar n° 147 de 2014) 

§ 1• Os Comitês de que traiam os incisos 1 e Ili do caput deste artigo serão presididos e coordenados por representantes da Uril!io. 

§ 2" Os representantes dos Estados e do D;strito Federal nos Comitês referidos nos incisos 1 e Ili do caput deste artigo serão indicados pelo Conselho Nacional de Pol ltica Fazendéna -
CONFAZ e os dos Muricipios serão indicados, um pela entidade representativa das Secretarias de Finanças das Capitais e outro peias entidades de representação nacionai dos MurnciplOS 
brasileiros 

§ 3' As entidades de representação referidas no inciso Ili do caput e no § 2" deste artigo serão aquelas regularmente consDluldas hâ pelo menos 1 (um) ano antes da publicação desta 
Lei Complementar 

§ 4! Os Coll'Mlês de que traiam os incisos 1 e Ili do caput deste arngo elaborarão seus regimentos internos mediante resolução. 

~ , tem-~-e~eoor<lef'18')1!1&--G11-p<lllli6&-A1110io'181-9e-<M9EllW<lllliff1~Hl86 
~~e e ali8' e ""8-implen489A<>;--é-presídido-e-ooordenado-~~oo 
El<lerlor-

§ s~ o Fórum referido no inciso li do caput deste artigo tem por finalidade orientar e assessorar a formulação e coordenação da polltica nacional de desenvolvimento das microempresas 
e empresas de pequeno porte, bem como acompanhar e avaliar a sua implantação, sendo presidido e coordenado pela Secretatia da Micro e Pequena Empresa da Presidêooa da 
República. CRmcão dada pela Lei nº 12 792 de 2013) 

§ 6" Ao Comitê de que trata o inciso 1 do caput deste artJgo compele regulamentar a opção, exdusão. tnbutação. fiscalização, arrecadação, cobrança, divida ativa, recolhimento e demais 
11ens relahvos ao regime de que traia o a !l 12 ® sta Lei Compleme01ar. observadas as demais disposições desta Lei Complementar 

§ 7' Ao Comitê de que trata o iooso Ili do caput deste artigo compele, na forma da lei, regulamentar a inscrição. cadastro, abertura. alvara. arquivamento, licenças, permissão, 
autorização, registros e demais Itens relaovos à abertura. legalização e funcionamento de empresários e de pessoas jurfdicas de qualquer porte. ativ;dade econômica ou composição socl8tana 

~O& oos Comitê& O.que-traiam~• iAGi&O& 1 &-111-00-~~. re&p&Gli"a_,le, peloa 'liR111f01 de Eataóo <Ili Faz~, 
--e.Gomé<clo E><18'ior, mediaAla iRcliG~llo doo ôrgllo& a 8Rlkl- YinGulado5. 

§ 8~ Os membros dos Comitês de que tratam os incisos 1 e Ili do caput deste artigo serão designados, respectivamente, pelos M1n1s1ros de Estado da Fazenda e da Secretana da Micro 
e Pequena Empresa da Presidência da República, mediante indicação dos Ôl'gãos e entidades v;nculados ~ oe[a Let Comolernentar o• 147 de 2014) 
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§ go O CGSN pode<â determinar, com relaçao a rricroempresa e â empresa de pequeno pone optante pelo Simples Naoonal, a forma. a periodicidade e o prazo 
llt!i Lm Como!emeotar O" 117 de 2014i 

1 - de entrega â Secretana da Reoetta Federal do BíaSll - RFB de uma illllca dedaraçAo com dados relaaonados a falos geradOres, base de câk:Uo e valores da contnbutÇAo para a 
Segundade Sooal deYlda sobre a rem<.neraçao do trabalho 1ndus.ve a desawUda dos trabatladores a seMÇO da empresa. do Fl#ldo de Ganinb8 do Tampo de SeMço - FGTS e outras 
1nfonnações de ll'lt&r&SM do Monosténo do Trabalho e Emprego - MTE, do lnstJtuto Neaonal do Seguro Sooal - INSS e do Conselho Curador do FGTS, obserVado o d1sposlo no§ ZO deste artigo, 
e lloduldo pela LI!! Complemenlac O" 147 de 20141 -

li - do recolhimento das contnbt.ições descntas no inciso 1 e do FGTS. (!QQuldo pela Lei Complflf!lecll<r O" 147 de 2014) 

§ 10 O recolhimento de que trata o inoso li do§~ desle artigo poderá se dar de fonna lnficada relabvamente aos tnbutos apurados na fonna do Sunples Naoonal 
Dela Le1 Como!ementar rt 147 de 2014l 

§ 11 A entrega da dedaração de que trata o 1noso 1 do § ~ subsbtuorâ, na forma regulamentada pelo CGSN, a ob<igalonedade de entrega de todas as Informações, fonnulânos e 
dedacações a que estio sujeilas as demas empresas ou equiparados que contratam trabalhadores, inclusive reiativamente ao recolhimento do FGTS, é Relação Anual de Informações Sooa15 
e ao Cadaslro Geral de Empregados e Desempregados. (lnclu~i Comptemeotar rt 147 de 2014) 

§ 12 Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso li do§ ~deste artigo, deve-se assegurar a transferênoa dos recursos e dos elementos idenbflcadores do recolhimento 
ao gestor desse fundo para crédito na conta vinculada do trabalhador (lncluldO ~a Lei Complementar n" 147 de 201~ 

CAPITULO 11 

DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Att 3' Para os efeitos desta Lei Complementar. consideram-se mocroempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresâna, a SOCledade 11mples, a empresa 1ndovi de 
responsabohdade hmitada e o empresâno a que se refere o ~da Lei_a~JO ~de 10 de Jaotiro de 2002 ICó!li~. deYldamenle registrados no Registro de Empresas MercanbS ou 
no Registro Civil de Pessoas Jut1dicas, conforme o caso, desde que 

1 - no caso da mteroempresa, aufira. em cada ano-calendâno, receita bruta igual ou tnfenor a RS 360 000.00 (trezenlos e sessenta mil reais), e 

~ ll--fio-011&-11&-emp<.-~*l<J.OO-flOOte,.a<N;l;--"'1>-Qila-ano-<;alef'ldéfl~I08ll&-~~)e~ - ~··--""1-•l 
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li - no caso de empresa de pequeno pone, aufira, em cada ancxalendéno, receita bruta superior a RS 360.000,00 (trezentos e sessenla mtt reas) e igual ou inlenor a RS 
4 800 000,00 (quatro milhões e oitocentos rril reas). ~Dela Lei C9!DPIO!Il!!Otar O" 155. de 2016l PrW.Jcao de efetto 

§ 11 Consldara·se recetta bruta, para fins do disposto no c.1pul deste artigo, o produto da venda de bens e servtços nas operações de conta prôpna. o preço dos servtÇOS prestados e o 
resultado nas operações em conta alheia. não incluldas as vendas canceladas e os desoontos incondioona1s concedidos 

§ 2" No caso de 1niC10 de abvtdade no própno ano-calendério, o hm1te a que se refere o c•put deste artigo serâ proporcional ao numero de meses em que a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte houver exerCldo atividade, inclusive as frações de meses 

§ 3'! O enquadramento do empresélio ou da sociedade simples ou empresâria como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquaâamen10 não imphc:arto 
alteração. denúncia ou qualquer restrição em relação a conlratos por elas anteriormente firmados 

§ 4° Não poderà se benefioar do uatacnento Jurtdico diferenciado previsto nesta Lei Complementar. lílduldo o regime de que trat.a o aa 12 desta Lei Complementar. para nenhum eterto 
legal, a pessoa )Uf1dica 

1 - de CUJO capotai parbcope outra pessoa íurtdica, 

li - que seja filial, sUCU'Sal, agênoa ou representação, no Pais. de pessoa jut1dica com sede no exterior; 

Ili - de Cl.40 capotai parbClpe pessoa ft51ca que saia lnscnta como empresMc> ou saia sóoa de outra empresa que receba tratamento Jurtdico diferenciado nos tennos desta Lei 
Complementar desde que a recetta bruta global ultrapasse o limite de que trata o lllCISO li do c..,.,t deste amgo, 

IV . CUJO tJtular ou SÓCIO pa1JClpe com mas de 10% (dez por cento) do capotai de outra empresa não beneficoada por esta Lei Complementar. desde que a receita bruta global uttrapasse o 
limite de que trata o ll'ICISO li do uput deste amgo; 

V - cujo sôcio ou btular seja admir.strador ou equiparado de outra pessoa jut1dica com fins IUCfllbws, desde que a receita bruta global ultrapasse o imtte de que trata o ll'ICISO li do C4ljlUI 
destearligo, 

VI - consmulda sob a forma de cooperativas, salvo as de conSLmO, 

VII - que partlClpe do capotai de outra pessoa Jurtdica, 

VIII - que exerça atividade de banco comercial , de investimentos e de desenvolvimento. de caixa econômica, de sociedade de crédito, flnanoamento e 1nvesbmento ou de crédrto 
lmobihârio, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobihânos e càmblo, de empresa de arrendamento mercantil. de seg<ros pnvados e de capotal1zação ou de preVldéncoa 
complementar. 

IX - rasultante ou remanescente de coslo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurtdica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-<:alendâno anteriores, 

X - consbtulda sob a forma de socoedade por ações. 

XI - CUJOS titulares ou sôcios guardem, cumulativamente, com o contratante dO servtço, relação de pessoalidade, subordinaçao e habitualidade 
Como!ementar oº 147 de 2014) 

(lnçluldo oela Let 

§ 5~ O disposto nos ll'ICISOS IV e VII do § 4~ deste albgO não se aplica à pamcopaçao no capotai de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontrataçlo, 
no consórcoo refendo no act 50 desta Lei ComDlementa- e na sooedade de propósito especifico prevista no act 56 desta Lei Cornptememac. e em assooações assemelhadas, sooedadeS de 
interesse econOm1co, sooedades de garantia solidâna e outros bpos de socoedade, que tenham como 00,ellvo sooal a defesa exdus1va dos interesses econômlCOs das mocroempresas e 
empresas de pequeno pone 

§ 6" Na hipótese de a rricroempresa ou empresa de pequeno pone incomtr em alguma das 11tuações previstas nos 1nosos do § 4~ senl exc:lulda do tratamenlo jUf1dlCO diferenciado 
previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o act 12, com efeotos a pal1lr do mês segunte ao que incomda a Situação impeditiva 

§ ZO Observado o disposto no § 2" deste artigo, no caso de inicio de atMdades, a microempresa que, no ano-calandáno, exceder o limite de reoetta bruta anual previsto no incoso 1 do 
caput deste erogo passa no ano-calendtno segutnle, à cond!ç80 de emp<eaa de pequeno porte 

§ ~ Observado o disposto no § ~ deste artigo, no caso de inicio de at1V1dades, a empresa de pequeno pone que, no ano-calendáno, nlo ultrapassar o hmite de recetta bruta arual 
previsto no inciso 1 do c•put deste artigo passa, no ano.calendério seguinte, é condição de microempresa 

§ 9' A empresa de pequeno pone que, no an<H:alendério, exceder o limite de recetta bruta anual previsto no 1ncoso li do c.1put deste artigo flca exdulda, no mês subsequente é 
ocorrênoa do excesso. dO tratamento )urtdico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluldO o regime de que trata o a!l....12. para todos os efeitos legais. ressalvado o disposto nos §§ 
9°-A, 10 e 12 

§ 9°-A Os efeitos da exciusao prevista no§~ dar-se-ão no ancrcalendârio subSequente se o excesso veriflcado em relação a receita bruta nlo for superior a 20% (vinte por cento) do 
hmtte referido no inciso li dO c.1put. 

§ 10 A empresa de pequeno pone que no decurso do ano-calendâno de Inicio de abvtdade ultrapassar o limite proporoonal de receita bruta de que trata o § 2" estanl exd ulda do 
tratamento )urfdlCO diferenciado previsto nesta Lei Cornplemenlar, bem como do regime de que trata o an 12 desta Le1 Comolementar. com efeitos retroativos ao inicio de suas abvidades 

§ 11 Na hipótese de o O.stnto Federal, os Estados e os respectJvos Municipios adotarem um dos limites previstos nos~ e no aa.10. caso a recerta bruta 
autenda pela empresa durante o ano-<:alendéno de inicio de abvtdade ultrapasse 1112 (um doze avos) do limite estabelecido multiplicado pelo número de meses de funoonamento nesse 
per10d0, a empresa nlo poderâ recolher o ICMS e o ISS na forma dO Simples Nacional, relativos ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os houv« adotado. com ef81tos 
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retroa~vos ao início de suas atividades. 

§ 12. A exclusão de que trata o§ 10 nao ret roagir>! ao Inicio das atividades se o excesso verificado em ralação é receita bruta não for superior a 20% {vinte por cento) do respectJvo hmrte 
referido naquele paragrafo, hipótese em que os efeitos da exdusao dar-se-ao no ano-calend>lrio subsequente 

§ 13 O impedimento de que trata o § 11 não retroagirá ao inicio das atl\/ldades se o excesso venficado em relação à receita bruta não for superior a 20% {vinte por cento) dos 
respectivos limiles relendos naquele parágalo, hipótese em que os efeitos do impedimento ocorrerto no ano-calendàrio subsequente. 

S-1~ . 
~eeeita& deoofRIAlea ~~~-poocmeio-Ge-oo-<-Oi<ill-E"'f)<011<1de-oo-da-..,._lade-<1ie..,:lf<l!IÓ<lilo-&80fllP'•'"'" ... fiiG009i1pA,."''oe111<1a ... no 
a<tr-66-de&ta lei GamD!emenla!,..de&de queesr~llQAO~~-

§ 14 Para fins de enquadramento como mlcroempresa ou empresa de pequeno polte, poderão ser aufendas recetas no me<cado interno até o limite previsto no inciso 11 do e11put ou no 

§ ~ conforme o caso, e, ad1C1onalmente, recetas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços, induSlve quando realizada por melo de come<cial exportadora ou da sociedade de 
propóSlto especif100 prevista no art. 56 desta Let Complementar, desde que as receitas de exportação também não excedam os referidos limites de receita bruta anual. ~ 
óada cela Lei ComDiemeotar oº 147 de 20141 lf'roducao de efeito) 

§-16. Na Aipéleae do-§-l~~·de-qtle-lfel&-o-~,.&Al-S8~~--Wlt"""\l08&-<1olHlllQl>_>ilf<_il<l5-&Al-S8u& 
S§-16;-46 A, 17 e 17 P. se<é OOA&leeraea a raeeita-bruta letal da &mpr&68-AO&-~ 

§ 15 Na hipótese do§ 14, para fins de detenninação da allquota de que trata o§ 1~ do art. 18, da base de cálculo prevista em seu§ 3~ e das majorações de allquotas previstas em seus 
§§ 16, 16-A, 17 e 17-A, serão consideradas separadamente as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes da exponação. !Redacào dada cela L81 
Complementar nº 147 de 2014) (Produção de eleito} 

(lnduido pela Lei CornQlementar n° 147, de 20ir4r-

1 
o~ z j 

I r'ROC. N2 130c J Produção de ef81to _.._"':"1"'--f-~-~r"~"Tt;:--::_......::::.. ___ _ 

Producãode e!81to ~OLHAS --2_ =-: :q J 
§ 16. O disposto neste artigo seré regulamentado por resolução do CGSN. 

§ 17 CYlliQQ}. {lnduldo cela L81 ComQlementar nº 155 de 2016) 

§ 18 CVETADQ). {lnduido pela Lei ÇQrr]Q!ementar nº 155, de 2016) 

An 3~-A. Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar conceituado na ~ 326, ~ulho ~. com situação regular na PrevidênCla Social e no 

Município que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso li do caput do art. 3~ o disposto nos arts. 6~ e ~ nos Capítulos V a X, na Seção IV do CapltlÁo XI e no 

Capitulo XII desta Lei Complementar, ressalvadas as disposições da Lei rf 11 718 de 20 de jumo de 2008 {loci\Jj!lo pela Let eomolemeotar a° 147 de 2014) 

Parágrafo único. A equiparação de que trata o caput não se aplica ás disposições do CapltlÁo IV desta Lei Complementar. 
2QH) 

Art. 3~-B. Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceçao dos dispostos no CapltlÁo IV, sao aplicáveis a todas as microempresas e empresas de pequeno porte, assim defintdas 

pelos incisos 1 e li do Cllput e § 4~ do art. 3~. ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, por vedação ou por opção llnduido pela L!!! Complementar 
a° 147 de 2014) 

CAPITULO Ili 

DA INSCRIÇÃO E DA BAIXA 

Art. 4~ Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 {três) àmbitos de governo, deverão conSlderar a 
unicidade do processo de registro e de legalização de empresârios e de pessoas jlXidícas, para tanto devendo ~cular as competêooas própnas com aquelas dos demais membros, e buscar, 
em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a dupltcidade de exigênClas e garantir a lineandade do processo, da perspectiva do usuano 

- ,, ~~-~~~ 
1Aieie lle seu-~*'"" triimite espedal e &implifisado;-pr&l&leneialmeAle etetrónioo, epeieAal-98'8-0-&Alll'~~ 
&&glMAl&; 

§ 1~ O processo de abertura, registro , alteração e baixa da microempresa e empresa de pequeno porte, bem como qualquer exigênCla para o 1nic.o de seu funcionamento, deverão ter 
tràmlte especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor, observado o seguinte. {Redação dada pela Lei ComQlementar nº 147, de 2014) 

1 - poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafa, o capital , requerimentos, demais assinaturas, informações relativas ao estado civil e regime de bens, 
bem como remessa de doct.mentos, na forma estab&l&Clda pelo CGSIM; e 

li o ooda1tro fi1cal elloduat ou.rnuniQpal-podera-~ou t.,. 1ua ••igORC:ia polle<gadac•- prejul:io da poHibilidade de emulo de-~ 
p<e<taçlle<leMAllçoa~~a-emi11Ao, iRC:IUli'•~ 

11 -~) (Redacao clacla oe!a Let Corno\ementar cf 147 de 2014} IProd\lcao de ef81to) 

§ 2! (REVOGAOO) 

§ 3~ Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a O (zero) todos os custos, indusive prévios, relativos á abertura, á Inscrição, ao registro, ao fUOC10namento. ao 
alvará, á licença, ao cadastro, ás alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demalS itens relativos ao Mícroempreend&dor Individual, incluindo os valores referentes a taxas. a 
emolumentos e a demais conlribuoções relativas aos órgãos de registro, de hceooamento, sindicais, de reglÁamentação, de anotação de responsabilidade técnica. de vistoria e de fiscalização 
do exen:lcio de prolissões regulamentadas {Redacao dada pela Lei Complementar oº 147 de 2014) 

§ 3~-A . O agricultor familiar. definido conforme a Lei nº 11 326 de 24 de julho de 2006. e identificado peta Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP fisica ou )Urldíca, bem como o MEi e o 
empreendedor de economia solidária ficam isentos de taxas e outros valores relabvos á fiscalização da vigitància sanitána (loclujdo pela Lei Complementar cf 147 de 2014) 

§ 4~ No caso do MEi, de que trata o an JS-A desta Lei Complementar, a cobrança associativa ou oferta de serviços pnvados relativos aos atos de que trata o § 3~ deste artigo somente 
poderá ser efetuada a parur de demanda prévia do prôpno MEi, finnado por meto de contrato com assinatura aulógrafa, observando-se que. llncluldo pela Lei Comolemeotar oº 
147 de 2014) 

1 - para a emissao de boletos de cobrança. os bancos públicos e privados deverão exigir das instituições sindicalS e associativas autorização prévia especifica a ser emrtlda pelo 
CGSIM; {l~la Lei CornP!emeotar oº 147 ~O.H.l 

li - o desrespeito ao disposto neste parágrafo configurará vantagem ilicita pelo induzimento ao erro em prejuizo do MEi, aplicando-se as sanções previstas em lei. 
oeta Lei Com oi ementar cf 147 de 2014) 

§ 5~ {VETAOO) (locluldo pela Lei Complementar n• 147 de 2014) 

§ 6~ Na ocorrência de fraude no registro do Microempreend&dor Individual - MEi feito por terceiros, o pedido de baixa deve ser feito por meio excluSlvamente eletrônico, com e!ertos 

retroativos à data de registro, na forma a ser reg!Áamentada pelo CGSIM, nao sendo aplicáveis os e!ettos do § 1~ do art 29 desta Lei Complementar. ~la L81 
Complementar o• 155 de 2016) Producào de efeito 

Alt. 5~ Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 {três) àmbitos de governo. no àmbito de suas atribuições. deverão manter á disposição dos 
usuános, de forma presencial e peta rede mundial de computadores. infonnações, orientações e instrumentos, de forma integrada e consolidada, que permitam pesqU1sas prévias ás etapas de 
registro ou inscrição, alteração e baixa de empresàrios e pessoas jlXidicas. de modo a prover ao usuàrio certeza quanto á documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou 1nscnção 

Parágrafo único. As pesquisas prévias à elaboração de ato constitutivo ou de sua altetraçAo deverão bastar a que o usuáno seia informado pelos órgãos e entidades competentes 

1 - da descrição ofic.al do endereço de seu interesse e da possibilidade de exerclcio da atividade desejada no local escolhido; 

li - de todos os requoS1tos a serem cumpridos para obtenção de licenças de autorização de funcionamento, segundo a atividade pretendida. o porte, o grau de risco e a localização, e 
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Ili - da posSlblhdade de uso dO nome empresanal de seu interesse 

M 6~ Os requ1S1tos de seglnlnça sanlána, meuologia, controle ambiental e prevenção contra 1nc6ndoos, para os fons de registro e legalização de empres&rios e pessoas Jurldicas, 
- ser S1mphfocados. raaonal1zados e unloon!zados pelos órgaos envolllldos na abertura e fechamento de empresas, roo ambt1o de suas competências. 

§ 1° Os 61gaos e entidades envoMdõs na abertura e fechamento de empresas que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funoonamento somente realizarão 
vtstonas após o inicio de operação do estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco compatlvel com esse procedimento 

§ ~ Os órgãos e entidades competentes definirão, em 6 (seis) meses, contados da plbl1caçto desta Lei Complementar, as atJvtdades cuio grau de nsco 5e1a conSlderado alto e que 
axig~ão visiona prévta 

§ ~ Na falta de legislação estadual, distntal ou mU111C1pal especlfiea relatJva é delinção dO grau de nsco da atJvtdade aplicar.se-é resolução do CGSIM 
ComD!ementar n" 147 de 2014) 

CIOOuido pela Lei 

§ 4~ A dasSlficaçto de baixo grau de nsco pe<mte ao empresáno ou é pessoa jurfdica a obtenção dO licenciamento de atrvtdade mediante o Simples fomeamento de dadOs e a 
substrtuiçAo da comprovação prêvta do cunpnmento de exigénaas e rastnções por declarações do btular ou responsável. ~pela L91Comolementãrf 147 de 2014) 

§ 5~ O disposto neste artigo nao é Impeditivo da insctição fiscal . !lncluido cela Lei COIJ'IQlementar nº 147 de 2014) 

Art ~ Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, os Muncipoos em1brão Alvará de FIXlCIOnamento Prov1sólio, que pe<mt1rá o inlcoo de operação do 
estabelecomento imediatamente após o alo de registro 

Parágrafo ünco Nos casos refendos roo caput deste artigo, podera o Muncipoo conceder Atvara de Funoonamento Provisóno para o ITllcroempr~ 1nd1vtdual, para mocroempresas 
e para empresas de pequeno pone 

1 - Instaladas em area ou edrficaçto desprovidas de regulação fundiérta e lmobll iâna, inclUSlve habite.se, ou lloduldo Pt!a L111ComP!ernentarrf147 <le 2014) 

li - em residência dO microernpreendedor ind1vtdual ou do btular ou s6coo da mocroempresa ou empresa de pequeno porte, na hpótese em que a ativodade nao gera grande orcuação de 
pessoas 

AA. ~ Sera auegoN'adO- - -pre1ano1 __.._ de dedol cede1ttao1 ~r~ a iodep11>dtncoe- b11ee de dedo• e obe- a neceuldlde de 
inlorm!lliO.. porpa11e ~ôr~ .. ~-

Art ~ Sera assegurado aos empresános e pessoas Jurldocas (8!9a~o dada pela Lei Complementar n" 147 de 2014) 

1 - entrada i.ruca de dados e documentos, !lodu!d9 cela Lei ComDiementar rf 147 óe 2014) 

li - processo de regostro e legalização Integrado entre os 6rgAos e entes envolllldos, por meoo de Sistema informatizado que ganwita 
de 2º.lil 

(loduido cela Lei Comp!tmeotar rf 147 

a) sequenoamento das segcmtes etapas consulta prévta de roome ernpresanal e de viabilidade de localização, registro empresarial, Inscrições fiscais e licenciamento de 
atividade, {!n!;luldo pela Lei ComDlementar if 147 de 2014) 

b) cnação da base naoonal cadastral únoca de empresas, (lncluldo 11f!la Let Complementar n• 147 de 2Q!i) 

Ili - identificação naaonal cadastral única que correspondera ao número de inscnção roo Cadastro Naaonal de Pessoas Jurtdocas -CNPJ 
147. de 2014) 

(lnduldo cela Let Complementar o" 

§ 1~ O Sistema de que trata o 1noso li do caput deve garantrr aos 6rgAos e entidades integrados Ooduldo oeta L91Comll!ememarn"147 óe 2014) 

1 - compartilhamento 1rrestnto dos dados da base nacional única de empresas, (locluldo oeta L91 Como!emeotar nº 147 de 2014) 

li - autonomia na defini<;'<> das regras para comprovação do cumprimento de exigências nas respectivas etapas do processo. 
~ 

(lnduldo oe!a Lei Como!emeotar rf 147 de 

§ 2~ A Identificação nacional cadastral única substlt<Jra para todOs os efeitos as demas Inscrições, 5e1am elas feder&1s, estaduas ou munopais, após a implantação do 11stema a que se 
relera o Inciso li do c..,.,t, no prazo e na forma estabelecodos pelo CGSIM !lnciuld9 pela Lei Como!emeotar if 147 de 2014) 

§ 3~ É vedado aos 6rgAos e enbdades ontegrados ao Sistema 1nfonnatJZado de que trata o Inciso li do e.t1put o estabelecomento de exigénoas nao previstas em lei 
(lnduldo pei;! L!!! Complemeotar n" 147~d8 20~ 

§ 4~ A coordenação dO desenvolvomento e da implantação do Sistema de que trata o 1noso li do caput ficara a cargo do CGSIM. 
~ 

(loduld9 Dela Lei ComDiemeotar o• 147 

~de ..... •"•açOM•~ (llai•H},-r~-~~. peUOH JUÁdtc:e& - qwalqo~~·811•lol••dcl "º reg111U1-~ 
~~-~(trta~era.-· -w-1raballu1a1, pliFICipa11 ou 8C981ôrie1, dcl 
empr411ârio;-~,.4oa-admlnl1tradofee ou de ernpreea1 '1• qwe ~efUlilO dee ••11po<llab<Udede1 dcl empr-'no, ~ 10coo1 ou deli adm1,.1_por __ 
obriia90MrepuradM aolM-~ lllO de elCll!lÇAG. 

Al1 9" O registro dos atos oonstotunvos. de suas alterações e extrnções (baixas), referentes a empresários e pessoas 1urld1cas em qualquer 6lgao dos 3 (três) àmbltos de governo 
ocorreol ondependentemente da regutandade de obrigações tnbutirias, prevodenciirias ou trabalhtstas, pnnopa1s ou acessónas. dO empresano. da sooedade, dos sócios, dos admonstnldores 
ou de empresas de que participem, sem pr"lulzo das responsabilidades do emprasároo, dos ntularas. dos sócios ou dos adlTllnistnldores por taos obngações, apuradas antes ou após o ato de 
BxtrnçAo !Bedael<> 08!la pela Let Complementar rf 147 de 2014! 

§ 1° O arquivamento, roos órgãos de registro, dos atos consbtut1vos de empresâcios, de sooedades empresanas e de demalS &qllparados que se enquadrarem como mocroempresa ou 
empresa de pequeno porte bem como o arquivamento de suas alterações são dispensados das seguintes exigénoas 

1 - cerbdão de lnexistênoa de condenaÇào ctiminal, que sera subsbtulda por declaração dO titular ou adm1n1strador, firmada sob as penas da let, de nao estar impedido de exercer 
atividade mercannl ou a administração de sociedade, em virtude de condenação cnminal; 

li - prova de quitação, regulandade ou inexistência de déboto referente a tnbuto ou contnbulÇào de qualquer natureza 

§ '2" NAo se aphca às m.croempresas e às empresas de pequeno porte o disposto no § ~ dO ao 1° da Let n° 8 906 de 4 de 1ulho de 1994 

§..19- . --~ •• ~~ 
~h&~podefé selieitar a baote AOl-f-federet•. 11'8-.111 e RU111opa1 ifld8'••del1..,.,..-00 

~~~--.. __,__._~~ 
!Redacão dada pela Leo Comp!emen!ar n" 147 de ZQH) 

~betMa..-....0~~.~~,~~klllade 
~1lf~apur~~OOl<891fregulefida<le9-j--.pekleempr~-ampr-de 
pequeno- ' 

§ 4~ A baixa do empresâcio ou da pessoa 1urldica nao impede que, posteriormente, sejam lançadoS ou cobrados tributos, contnbulções e respectJvas penalodades, decorrentes da falta do 
CU"l'Óffi8nto de obngações ou da pritlca comprovada e apurada em processo admmistrativo ou judooal de owas 1rregulandades prat>cadas pelos empresaroos, pelas pessoas )Urfdicas ou por 
seus trtulares. SÓCIOS ou admonistnldores CReda<;aQ dada pela L!!! Complementar rf 147 ®--™ 

§-ó' • ·~••a "ª hopóleea pre"'""' no § óJ9 deele 8111gG-impol1a re51leosabolidede -~do4H11mA111118G~MHlo-tl8flodc>-ó1M>0011,...Cll8--oog 
-pec:llWI lalOI ~-
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§ 5~ A solicitação de baixa do empresálio ou da pessoa jurfdica importa responsabilidade solidália dos empresálios, dos titulares, dos sócios e dos administradores no perfodo da 
ocorrência dos respectivos fatos geradores. !Redacão dada oela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

§ 6'> Os órgãos refalidos no caput deste artigo terão o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a baixa nos respectivos cadastros. 

§ 7' Ultrapassado o prazo previsto no§ 62 deste artigo sem manifestação do órgão competente, presumir.se.a a baixa dos registros das microempresas e a das empresas de pequeno 
porte. 

§~(~. !Redacão dada oela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

§ 19. lle ee96 de ••i91êAeie de ebngeçães tnbtlténes, pteYideAeíánes "" -elhistes, pfiAeípeis "" eeesséfiee, e MEi peeeAI, e qi;elqtier memeAte, selieíter e bei•e oos regi91res 
iAeepeAdeAtemente de pegemeAte de déb~ee tfibtMfies, t8'<es et1 mt1ltas de lidas pele atrase oo enttege eas respeetiwas deelera\lêe• nesses pefiedes, ebee,.ede e disposto oos §§ 1º e 2". 

§ 10. <Re"'º°ªººl· 

§ 11. A bei•e refefide ne § 19 Aêe impede qt1e, pestefi..,,,ente, sejem len~ee"" eobreees de tilt1111 impestes, OOA!fibtli\lê•• e respeetiwes peAelidedes, deOllfeAtes de simples feita de 
reoolhimeAte..,.. de prátiee oomprewaee e &Pf'rede em preeesoe edmiAistretiwe "" jt1dieíel de et1tres iffegt1lefieedes pretieeees pele empresa"" per set1 tiltllll'. 

§11. ~Q). <Redacao dada pela Lei Complementar oº 1~) 

§ 12. A selieíte\lêe de bei•e na hipétese pre>'ista oo § 19 imparia asst1A\l1l9 pele titt1lar de• ebfige\lêe• ali desetiles. 

§12 . ~). !Redacao dada pela Lei Complementar nº 147 de 2014\ 

Art. 10. Não poderão ser exigidos pelos órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) àmbitos de governo: 

1 - excetuados os casos de autorização prévia, quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos órgãos executores do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e 
do Registro Civil de Pessoas Jurfdicas; 

li - documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde será instalada a sede, filial ou outro estabelecimento, salvo para comprovação do endereço indicado; 

Ili - comprovação de regularidade de prepostos dos empresálios ou pessoas jurfdicas com seus órgãos de classe, sob qualquer forma, corno requisito para deferimento de ato de 
inscrição, alteração ou baixa de empresa, bem corno para autenticação de instrumento de escrituração. 

Att 11 . Fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de natureza documental ou formal , restritiva ou condicionante, pelos 6rgãos envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, dos 3 (três) àmbitos de governo, que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes é essência do ato de registro, alteração ou baixa da empresa. 

CAPITULO IV 

OOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 

Seçlol 

Da lnatltulçto e Abranglncla 

Art. 12. Fica instituldo o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. 

Parágrafo único. !.'LEJAQQ). flnc:lujdo pela Lei Complementar nº 155 de 2016l ~ 

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e oontribuições: 

1 - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurfdica - IRPJ; 

li - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do§ 1~ deste artigo; 

Ili - Contribuição Social sobre o Lucro Liquido· CSLL; 

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do§ 1~ deste artigo; 

V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do§ 1~ deste artigo; 

VI. Contribuição Patronal Previdenciélia - CPP para a Seguridade Social , a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991. exceto no caso da 
microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique as atividades de prestação de serviços referidas no § 5°-C do art 18 desta Lei Complementar; 

VII - Imposto sobre Operações Relativas é Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; 

VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

§ 1~ O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou respoosével, em relação aos quais 
será observada a legislação aplicável és demais pessoas jurídicas: 

1 • Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou valores Mobiliários • IOF; 

li - Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - li; 

Ili - Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados - IE; 

IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial RtXal - ITR; 

V - Imposto de Renda. relativo aos rendimentos ou ganhos liquidas auferidos em ap4icações de renda fixa ou variével: 

VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo permanente; 

VII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF; 

VIII - Contribuição para o FlXldo de Garantia do Tempo de Serviço • FGTS; 

IX - Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador; 

X - Contribuição para a Seguridade Social, relativa é pessoa do ernpresério, na qualidade de contribuinte individual; 

XI • Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurtdica a pessoas flsicas; 

XII - Contribuição para o PIS/Pasep, Colins e IPI incidentes na importação de bens e serviços; 

XIII • ICMS devido: 
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a) nas operações SU)ettas ao regime de substituiçAo tributária, tributaçAo concentrada em uma única etapa (monofásica) e su)8ttas ao regime de anteapação do recolhimento do imposto 
com encerramento de trWaçAo. envol- combustiveis e lubnficantes, energia ~ca. agarros e outros produtos denvados do fumo, bebidas, Oleos e azeotes vegeteis comestl\/ets, fannha 
de tngo e mtsnxas de fannha de tngo, massas allmentiaas, açúcares. produtos lácteos, carnes e suas preparações, preparações a base de cereais, Chocollles, produtos de padana e da 
1ndústna de bolachas e btSCOltos. S01Wtes e prepwados para fabncaçto de SOMltes em máquinas, cafês e males, seus extratos, essénoas e concentrados, preparações para molhos e molhos 
preparados preparações de produtos vegetais, rações para animais domésbcos. velwos a!Aomoovos e automotores. suas peças. componentes e acessórios, pneumâtJcos, câmaras de ar e 
protetores de bOlraeha, medteamentos e outros produtos fannacêutJcos para uso humano ou vetennirio, cosméboos, produtos de petlumana e de higiene pessoal, pap6ts plistocos, canetas e 
malas, amentos, cal e argamassas. produtos cerámtcos; vidros, obras de metal e plistJco para construr;to. te4has e caxas d'âgua, bntas e vernizes, produtos eletrOnocos, eletroelettMcos e 
elettodomésbcos, fios, cabos e outros con<1Jlores. transformadores elétncos e reatores, diSjU11tores, interruptores e tomadas; ISOiadores panHalOS e làmpadas. máquinas e aparelhos de ar
condlClonado, oentnfugadores de uso doméstico, aparelhos e instrumentos de pesagem de uso doméstJco. extintores. aparelhos ou mâqunas de barbear, m8q11nas de conar o cabelo ou de 
tosquar aparelhos de depilar, com motor elétnco incorporado, aquecedores elétncos de égua para uso doméstJco e termômelros, ferramentas, élcool etllico, sabões em pó e llq11dos para 
roupas detergentes, .we,antes. esponias. palhas de aço e amaciantes de roupas, venda de mercadonas pelo Sistema porta a porta, nas openic;ões SUf81tas ao regime de subsbtuiçAo tnbulána 
pelas operações antenores. e nas prestações de S8MÇOS suiettas aos regimes de substrtulçAo tributária e de IWltecipaçAo de recolhlmento do imposto com encemsnento de 
tnbutaçAo, ~açãQ dada pele Let Complemerrtar nº 147, de 2014) (Producão de e!eoto} 

b) por terceiro. a que o contnbuonte se ache obrigado, por força da legislaçAo estadual ou dlstntal vigente, 

e) na entrada, no temtóno do Estado ou do Dostnto Federal, de peUóleo, inclusive lubnficantes e combustiveos llqu1dos e gasosos dele derivados, bem como energia elétrica, quando não 
destinados â come<ClahzaçAo ou industrialização, 

d) por ocaslAo do desembaraço aduaneiro; 

e) na aquislçAo ou manuteoçAo em estoque de mercadona desacobe11ada de documento fiscal , 

1) na operaçao ou prestação desacobertada de documento fiscal, 

IPROC. N• 
FOLHAS 

g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de !WltecipaçAo do recolhimerrto do imposto, nas aqu1soÇOes em outros Estados e Dostnto Federal 

1 com encerrarnerrto da tnbutaçAo, observado o disposto no !OQso IV do§ 4• do ao 18 d8Sla Lei Como!ementar 

2 sem encerramento da fnbl.(açAo, hipótese em que sera cobrada a dderença entre a allquota Interna e a interestadual. sendo vedada a agregaçAo de qualquer valor: 

h) nas aquisoções em outros Estados e no Dostnto Federal de bens ou mercadorias, não sujeotas ao regime de arrteapação do recolhomento do Imposto, relatlVO é diferença entre a 
allquota 1rrteoma e a Interestadual, 

XIV - ISS devodo 

a) em retaçAo aos servoços SUJ8ttOS â subsbtuoçào tnbutária ou retençAo na fonte. 

b) na 1mportaçAo de S8MÇOS, 

XV - demaos tnbutos de competência da Unão, dos Estados, do Dostnto Federal ou dos MunociptOS, não relacionados nos incisos antenores 

§ 1º-A. Os valores repassados aos profissionais de que trata a Lei rf' 12 5j2,_de 18 de~ 2012. contratados por meio de parcena, nos termos da legislaçAo civil, não lrrtegrarAo a 
receota bruta da empresa contratante para fins de tnbutaçAo, calbendo ao contratante a reteoçAo e o recolhimento dos tributos devidos pelo contratado (lncluli!Q_pela Leo 
QQmpiemeotar aº 155. de 201§) Prod~ 

§ 2° Observada a legislação aplicável, a incidência do imposto de renda na fome, na hipótese do inciso V do§ 1~ deste artigo, sera definbva 

§ 3° As mocroempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições insbtuldas pela União, indusove as 
contnbllções para as entidades pnvadas de serviço soaal e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o ~ ~ e demais enbdades de 
seMço soaal autônomo 

§ 4° (VETADO) 

§ ~ A diferença entre a allquota interna e a interestadual de que tratam as allneas g eh do lllCISO XIII do§ 1• deste arbgo sera calculada tornando-se por base as allquotas aplicâveos is 
pessoas Jurfdicas não optantes pelo Simples Nacional. 

§ 6" O Comitê Gestor do Simples Nacional: 

1 - dlscoplonará a forma e as condlÇOes em que sera atnbulda a mocroempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional a quahdade de substrtuta tnbutâna, e 

li - poderá disapllnar a forma e as condições em que será estabefeado o regime de anteapação do ICMS previsto na allnea g do inciso XIII do§ 1t deste artigo 

§ 7" O chposto na allnea a do 1naso XIII do§ 1~ será d1saplinado por convtnoo celebrado pelos Estados e pelo Dostnto Federal, OUVldoS o CGSN e os representantes dos segnentos 
econômicos envolvidos (!IB;!ul~ C-Omplementar n° 147~de 2Q.W (f'rOduçao de eteoJ2} 

§ ao Em retaçAo âs bebidas não ald>olocas, massas ahmentiaas, produtos lâcleos. carnes e suas preparações, preparações a base de cereais, Chocolates, produtos de padaria e da 
1ndústna de bolachas e blSCOltOS, preparações para molhos e molhos preparados. preparações de produtos vegetais. telhas e outros produtos cerAmicos para construçto e detergentes, aploca
se o disposto na allnea a do inciso XIII do§ 1~ aos fabficados em escala industrial relevante em cada segnento, observado o disposto no§ 7" Ooduldo pela LO! Comolemernar 
nº 147 de2014) ~ 

M 13-A Para efetto de recolhlmento do ICMS e do ISS no Simples Nacoonal, o limite mâx1mo de que trata o inaso li do caput do an 3° sera de RS 3.600.000,00 (trés milhões e 
Setscerrtos mtl re111s), observado o disposto nos§§ 11, 13, 14 e 15 do mesmo artigo, nos§§ 17 e 17-A do art. 18 e no§ 4~ do art 19. '1!!!iM.l!2 pela Lei Compleroootar n° 155 de 
2º.1§) E..._~81tO 

Art 14 Consideram-se lserrtos do Imposto de renda, na fonte e na dedaraçAo de ajuste do benefiaano. os valores e!ebvarnerrte pagos ou distnbuldos ao btutar ou s6ao da 
mocroempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a pró-labore. aluguéis ou seMços prestados 

§ 1° A Isenção de que trata o caput deste artigo fica lomttada ao valor resultante da apllcaçAo dos percentu111s de que trata o a~ Lei n° 9 2494 de 26 de dezembro de 1995. sobre 
a receota bruta mensal, no caso de anteapaçAo de fonte, ou da receita bruta total anual. tratando-se de dedaraçAo de aiuste, subtraido do valor devodo na forma do Simples Nacional no 
pet1odo 

§ 2° O disposto no§ 1º deste arbgo não se aplica na hipótese de a pessoa jurfdica mantar escnturaçAo contâbol e evidenciar lucro supenor âquele hrrote 

Art 15 (VETADO) 

Art 16 A opção pelo Simples Nacional da pessoa jur1doca enquadrada na condoçAo de mocroempresa e ~esa de pequeno porte dar._. na forma a ser estabefeoda em ato do 
Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendâno 

§ 1• p..,.. efeoto de enqUlldramenlo no Sunples Naoooal, conSlderar ....... rntetOemP'"" ou empresa de pequeno porte aquele cuja racetta bruta no ano-calend&no !Wltenor ao da opção 

esteia comp<Mndoda dentro dos hm1tes previstos no art 3~ desta Leo Complementar 

§ 11..A. A opção pelo Simples Nacional 11T1ptica aceitaçAo de sistema de comunicaçAo eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a· 

1 - c.enbficar o su181to passovo de quaisquer bpos de atos adm1nstrat1vos, induldos os relabvos ao indeferimento de opçao, a exclusAo do regime e a ações fiscaos, 

li - encamlmar nobficações e intimações, e 

Ili - expedor avisos em geral 

§ l •·B O sistema de comunicação eletrônica de que trata o§ 1~-A seré regulamentado pelo CGSN. observando-se o segu1rrte 

1 - as com.mocações serão f81tas, por meoo eletrônico, em portal própno, dispensando-se a sua publicação no Doéno Ofiaal e o envio por via postal. 

li - a comunicação f81ta na forma prevista no caput sera considerada pessoal para todos os efeitos legais. 

Ili - a aênCla por meio do sistema de que trata o§ 1~-A com ubhzaçAo de certJficaçAo dogotal ou de código de acesso possuirá os req11sotos de valtdade, 
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IV - considerar-se-é realizada a comuncação no dia em que o suieito pasSMl efe11var a consu~a etetrOnca ao teor da comuntC8ÇIO e 

V - na tlpótese do onaso IV, nos casos em que a consul1a se dê em dia nao Úlll, a comuncação serâ oonsiderada como realizada no pnmero dia ubl seguinte 

§ 1~ A consulta refenda nos inàsos IV e V do§ 12-8 deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal a que se refere 
o ol'ICISO 1 do§ 12-8, ou em prazo supenor esbpulado pelo CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do témlino desse prazo. 

§ 1• -D Enquanto não adotada a regulamentação de que trata o§ 1~-8. os entes federabvos poderão ubhzar s1Stemas de comunicação eletrOnoca, com regras própnas, para as finalodades 
previstas no§ 1•-A, podendo a referida regulamentação prever a adoção desses s.stemas como metOS complementares de comunocaçao 

§ ~ A opção de que trata o e~ deste a111go devera ser realtZada no mês de 1aneiro, até o seu Lihomo dia Litol. produzmdo efettos a parur do pnmatro dia do ano-calendáno da opção. 
ressalvado o disposto no § 3~ deste artJgO 

§ ~ A opção produzlnl efeitos a partir da data do onicio de atovodade, desde que exeroda nos termos, prazo e condições a serem estabeleados no ato do Comitê Gestor a que se refere o 
c11pU1 deste ar11go 

§ 4~ Serão consideradas inscntas no Simples Nacional, em 1° de julho de 2007. as microempresas e empresas de pequeno pone regularmente opiantes pelo regime tributáno de que 
trata a Lei ~ 9.317. de 5 de dezeorbro de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma vedação Imposta por esta Lei Complementar 

§ 5~ O Comitê Gestor regulamentarâ a opção automâtica prevista no§ 4° deste artJgo. 

§ 6'.' O ondefenmento da opção pelo SllTlples Naoonal serâ forrnaltzado mediante ato da Admtnstração Tnbutâna segundo regulamentação do Comitê Gestor 

~~--.....;mp.-....-buM;;ôo~-=~-:=-==--t_.:-~-~~-~-~-e-1___,0~1P"'T"-ly,...j -p:T'"_--j-, 
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contnbuoc;:ões na forma do S.mples Naoonal a mocroempresa ou empresa de pequeno pone 

Complementar n° 167 de 2QJ.ID 
!Bedaolo dada Dela Lei 

1---~,.....11Md84lle-<lle-li-~llo-<G<lfl1'Malt~~k:ia.-9MIA0 de-aédilo, &ele<;lo e -~-•Pll!lllf ....-. 
ger~o ele llll•IOI (--""IMl.--~-ipq~e.4---lllQ--<Mlolnll~~~--'*'4'6·•Pf~cle~-(....-...r. 

1 - que explore abvidade de prestação cumulabva e contínua de servoços de assessona aedltícia, gestão de a-édito, seieçAo e riscos, administração de contas a pagar e a receber, 
gerenciamento de a1Jvos (HMI m•Mgement) ou compra de direitos credotónos resultantes de vendas mercanbs a prazo ou de prestação de serviços (hlctortng) ou que execute 
operações de emprésbmo, de finanoamento e de desconto de títulos de a-édito, exclusivamente com recursos própóos, tendo como conlrapartes 1m:roempreendedores indíviduaos, 
moaoempresas e empresas de pequeno porte, indusive sob a forma de empresa somples de aédoto, !Redação daida pela Let CornD!emenlar n° 167 de 2019) 

ti - que tema s6oo domoaloado no extenor; 

Ili - de cujo capotai partocope entodade da administração púbtoca, direta ou indireta. federal, estadual ou ITlUlllClpal, 

IV - (REVOGADO) 

V - que possua débito com o lnstrtuto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas PLiblicas Federal. Estadual ou Municipal, cuja exlgobilidade nao est&Ja suspensa, 

VI - que preste serviço de transporte intermunoC!pal e interestadual de passageiros, exceto quando na modalodade fluwll ou quando possuor caraaerisbcas de trenSpOlte umano ou 
metropolitano ou reatozar-se sob fretamento continuo em ârea metropolotana para o transporte de estudantes ou trabalhadores, IB.._edaçà;! dada pela Let C()rro!efn!!lltar ~ 
~ IPrOducao de eteoto) 

VII - que seja geradora, transmissora, distriblldora ou comeraahzadora de eoergoa etêlnca, 

VIII - que exerça abvidade de lmponaçAo ou fabncação de automóveis e motoddetas. 

IX - que exerça atividade de lmportaçAo de combustlveis. 

X - que exerça atividade de prOdução ou venda no atacado de· 

a) agarras, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munoções e pólvoras. explosovos e delonantes, 

b) bebidas nao aJcoólicas a segLJr descntas· ~dada pela Lei Coo'1l)!emeotar n" 155 de 2016) ~ 

1 alc:oôhcao; !BJV!l!ladO oela Lei ComD!emeotar nº 155 de 2016l 

2 - refngerantes, indusive éguas saborizadas gaseificadas, 

2 (f<evogado): (f<8º__a@dada ~Lei Complementar oº 147 de 2014) 

3 - preparações compostas, nao alcoóhcas (extratos concentradOS ou sabores concentrados). para elaboração de bet:.da refngerante, com capaodade de dotulção de até 10 (dez) partes 
da bebida para cada parte do concentrado, 

3~. ~dada [)ela Let Com®meotac n" 147 de 2014) 

4 - cerveias sem âk:ool. 

e) bebidas alcoólicas, excelo aquelas produzidas ou vendidas no atacado por (!_nduldo pela Let Com!)lemeniar ~de 2016J Produtao de efe~o 

1. micro e pequenas cervejanas, (lnciuldo pela Lei ComC!lemeotar nº 155 de 2Ql§J Producao de e!et10 

2 mocro e pequenas vmlcotas. (lociuldo oela Lei Coml1!emeotar rt 155 de 2016) fr.Qlil.~ 

3 produtores de hcores, (lnduldo pela Let Com*'™'°tar n." 155 de 2016) Produção~ 

4 mter0 e pequenas de1t1lanas. llocluldo Dela Lei ComDlementar o" 155 de 2016) ~ 

~~~..OO-cloiodea~··-~al.cleA81Ufei!iO~~ 
~~~~-dequal"""~""ci.inle<m1~e<;lecleA1110-

XI-~. IB!dP<> dada Dela Lei CQ!!IP'l!mentar nº 147 de 2Q14) ~ 

XII - que realize cessão ou locação de mão-de-Obra. 

~~ .. ~' 

XIII - (Btmado), (Redação dada pela Lei Complementar n" 147 de 2014) (PrOdoção de efei!Ql 

XIV - que se dedique ao loteamento e â inco<poração de Imóveis 

XV - que reahze a1Jvodede de locação de lmóvets prõpnos, exceto quando se refenr a prestação de servoços tnbutados pelo tSS 

XVI - com ausênoa de onscnção ou com orregularodade em cadastm fiscal federal, munapat ou estadual, quando eJOgivet 
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§ 1! As vedações relativas a exercício de atividades pre,.,stas no c....,i deste artigo nao se aplicam âs pessoas Jllldicas que se dediquem exclusivamente âs atividades referidas nos §§ 
5°-B a 5° -E do art 18 desta Lei ComDiememar. ou as exerçam em coniunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no c....,i deste artigo 

1 - (REVOGADO) 

li - (REVOGADO) 

Il i - (REVOGADO) 

IV - (REVOGADO) 

V - (REVOGADO) 

VI - (REVOGADO) 

VII - (REVOGADO) 

VIII - (REVOGADO) 

IX - (REVOGADO) 

X - (REVOGADO) 

XI - (REVOGADO) 

XII - (REVOGADO) 

XI II - (REVOGADO) 

XIV - (REVOGADO) 

XV - (REVOGADO) 

XVI - (REVOGADO) 

XVII - (REVOGADO) 

XVIII - (REVOGADO) 

XIX - (REVOGADO) 

XX - (REVOGADO) 

XXI - (REVOGADO) 

XXII - (VETADO); 

XXlll - (REVOGADO) 

XXIV - (REVOGADO) 

XXV - (REVOGADO) 

XXVI - (REVOGADO) 

XXVll - (REVOGADO) 

XXVlll - (VETADO) 

IPROC. N• 
FOLHAS 

§ 2~ Também poderá optar pelo Simples Nacional a miuoempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique â prestação de outros slllViços que não tenham Sido oo,eto de vedação 
expressa neste artigo, desde que não incorra em nenhuma das hipóteses de vedação previstas nesta Lei Complementar. 

§ 3~ (VETADO). 

§ 4' Na hipótese do inciso XVI do c•put, de-â ser ob5ef\/ado, para o MEi. o disposto no art. 4° desta Leo Complementar 

§ 5~ As empresas que exerçam as abYldadeS previstas nos itens da alínea e do iooso X do caput deste artigo deverao obrigatoriamente ser registradas no Ministério da Agricultura. 
Pecuâna e Abastecimento e obedecerão também â regulamentação da Agência Nacional de Vígilància Sanitéria e da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto â produção e â 
comeraahz:ação de bebidas alcoólicas. {!o!<!!MQJ181a Leo Comolementar n• 155 de 2016) ~ 

Seçlo Ili 

DH Allquoua e a. .. de C.lculo 

Afl-l~pele mieoeempt-ese de peq~eAe pofle-oomerelel, optante pel~ples 'leeieAel, será deteA111A8do medieAle epfee\)êa...--oo 
Al!e!<o±óe6lai.et Complementar. 

M -18 O oaler de,;de mensalmente pela miefe8fllptese-ou··etl'IPfEtS&<le--pe'1'l"1AO-'J>04ile;--<ip~le-fiele>SimplM-~8101'8l-;-<ô8ré-<leff!lmiAed&-medoaA1&-apiiee~HIEHHl!iqo"81<1HHJOA~l1l85 

daol-label1MH006..Af-'6-l+l~<tel~et-(;oo'!>H-IAlóir-&OO.e-a~+~-<1eete-e11í9e,.ooeef\•ed<HHiiopoate oe S 16 de afl. a~. !Reda!iao-~ 
Gomo!emeotar o• 147 de 2914) ceroweae ée eleita} 

~-eleilededetermlnação~pe66lllO-Ulíli~~per~...,a&; 

Art. 18 O valor devido mensalmente pela miuoempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efew as. 
calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos 1 a V desta Lei Complementar, sobre a base de câlculo de que trata o § ~deste ar!Jgo, observado o disposto no 
§ 15 do art. 3~. !Redação dada pela Lei Complemeruar nº 155 de 2016! Producão de efeito 

§ 1~ Para efeito de determinação da allquota nominal, o SU)eito passivo utüizarâ a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do per1odo de apuração. 
~odada~Comolementar nº 155~ ~ 

§ 1° A A allquota efetiva é o resuhado de RBI12xAlia-PD. em que: 
RBT 12 

1 - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao pertodo de apu'ação; 

li - Atiq: allquota nominal constante dos Anexos 1 a V desta Lei Complementar; 

Ili - PD parcela a deduzir constante dos Anexos 1 a V desta Lei Complementar. 

noctuldo oeta Lei Complementar rf 155 de 2016l Prod\Jcao de eleito 

~ta Lei Comolemeotac oº 155 de 2016l Pm9ucao de eleito 

(locluldo pela Lei Complementar nº 155 de 2016) PcQ®cão de eleito 

§ 1 ~-B Os percentuais efebvos de cada tributo serao calculados a partir da allquota efetiva. multiplicada pelo percentual de repartição constante dos Anexos 1 a V desta Leo 
Complementar, observando-se que: (tnciuldo peta Lei Complementar nº 155 de 2016) .Pi:l>ducAo de efeito 

1- o percentual efetivo mâximo destinado ao ISS será de~(cinco por cento). transferindo-se eventual d~erença, de forma proporcional, aos tnbutos federaos da mesma faixa de receita 
bruta anual, (lncluldo pela Lei Cornolemeotar nº 155 de 2016) Prod\Jcao de ete1to 

li . eventual d~erença centesimal entre o total dos percentuais e a allquota efetiva serâ transfenda para o tributo com maior percentual de repartição na respectiva faixa de receita 
bruta. (lncluldo pela Leo Complemernac nº 155 de 2016! Producão de efe~o 
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§ 1°~ Na hipótese de transformação, extinção, fusão ou sucessão dos tnbutos refendas nos iriasas IV e V do art 13, serão mantJdas as allquotas nomonaos e efecovas prev1stas neste 
artigo e nos Anexos 1 a V desta Lei Complementar, e leo ordlnâ'la dispora sobre a repaltlçio dos valores arrecadados para os tnbutos federeos sem atteraçio no total dos percentuats de 
repartição a eles deVldos, e ~dos os percentuais de repartJÇãodestonados ao ICMS e ao ISS Cloduldo Qela Lei Comolemeo!« n" 155 de 20t6l Producao de eletto 

§ ZO Em caso de lnloo de atMdade, os valores de ..-ta bruta acum<Aada constantes dos Anexos 1 a V desta Let Complementar devem ser proporcionallzac:fos ao número de 
meses de abllld- no pertodo (R~a Leo ConJe!!..mentar n" 155~de 2012) Erod~ de efetto 

~Sol>r na-forma do ........ do•§§ 1 ~ . ~dlll• aAJgo, flOdll'do tal~--~~ 
~Ge11go,a~la-ebid•~-~a1•181pa<atodooanocal-âAo 

§~ÇQ<ll~á·con•i<lefaf. dMlacadameAle, par;Hi11Hi.~ 

'-"'--. 
~- ~ 111-H-M -Rlll ela p<ell8ÇDG ~a de locaçlo<i.~ 

PROC. Nll__;+lJh-T"rr~--r---

FOLHAS 
l\L-iM-r_._deoorr_ ~~ lribtllâA&+~·-FMH1A..,_.;""'"-apl>~>R04<Mll>Bf,--IHlll-~>-Hli~o-8'~1GMê; 
~~ 
\1-ee--~para~--~aoo~-~ Pf- 66 dlllll8 lili GomplemaRlllL 

§ 4~ O contnbuonte dewrâ considerar, destacadamente, para fim de pagamento. as rece<tas decorrentes da ~m Lei ~ter n" 147 de ~ 

1 - revenda de mercadorias, que serão tributadas na forma do Anexo 1 desta Lei Con'l>lementar; IR!dacào dada pela Lei Comp!emen!ar rt 147 de 22HJ 

li - venda de mercadorias industnalízadas pelo c:ontribunte, que serão tnbutadas na forma do Anexo li desta Lei Complementar. 
rt 147, de 2014) 

(Redaç&o dada peta Let Complementar 

Ili - prestação de S8IViços de que trata o § 5~-B deste artigo e dos seMços 'llnrulados a locaçlo de bens imôveos e 001Tetagem de imôveos desde que obseMldo o disposto no naso XV 
do art 17, que serão tnbutados na forma do Anexo Ili desta Lei Complementar; (Reóacao dada pela LO! Complementar n" 147 de 20141 

IV - prestaçao de S8rVIÇOs de que tratam os §§ 5°~ a 5~-F e 5º-1 deste artogo, que serão tnbutadas na forma pte'llSta naqueles parigrafos; 
CQ!DQ!emeotar O" 147 de 20141 

V - locaçAo de bens móveis, que serão tributadas na forma do Anexo Ili desta Leõ Complementar. deduzida a parcela correspondente ao ISS, 
Cornple~• 147~de 201_~ 

VI - ab'lldade com lnodênoa somultànea de IPI e de ISS, que serão tnbutadas na forma do Anexo li desla Lei Complementar. deduzida a parcela correspondente ao ICMS e acrescida a 
parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo Ili desta Lei Complementar. !lal;luldo_Q!!a Lei Complementar O" 147 de 2014) 

VII - comerciahzaçAo de medicamentos e produtos magistrais produzidos por manipulação de fó<mulas (lncluido pela Lei ComQ!emeotar o• 147 ele 2QMJ 

a) sob enoomenda para entrega postenor ao adquorente, em canlter pessoal, mediante prescnções de profisS1onais habditados ou indicação pela farmacêutico. produzidos no pr6pno 
estabeleamento após o atendimento lnooal, que serão tnbutadas na forma do Anexo Ili desta Lei Complementar, (lnctuidQ pela Lei Complementar !f 147 de 2014) 

b) nos demais casos, quando serão tribuladas na forma do Anexo 1 desta Lei ~mentar (lnciufdo peta Leo Complementar O" 147 de 2014) 

§ 4°-A O contnbuonte deV*â segregar, também, as recetlas (toçluldo~rl'J47 de2014) 

1 - decorrerltes de operações ou prestações SUJ&itas a tributaçlo roncentrada em uma única etapa (monofásica), bem COOlO, em relação ao ICMS, que o imposto Já tenlla sido recolhido 
por substituto tnbutáno ou por eo:iteopaçio tnbutária com encerramento de tnbutação, (loduldo oeta L'" Comofemeotar O" 147 de 20141 

li - sobre as quais hOuve retenção de ISS na forma do§ 6~ deste artigo e§ 4~ do art 21 desla Leo Complementar, ou, na hipótese do§ 22-A deste &ltlgO, seia de'lldo em valor fixo ao 
respeaivo l'lllJ1tcipoo, (!Qçlufd9 pela Let Complementar o• 147 de 2014) 

Il i - SUjeotas a tnbutação em valor fixo ou que tenham sido objeto de Isenção ou redl.JÇAO de ISS ou de ICMS na forma prevista nesta Lei Complementar. Unc!uldo pela Let 
C2mQlemeotar O" 147 de™ 

IV - decorrentes da exportação para o exte<ior, 1nclus1ve as vendas realizadas por meoo de comercial exportadora ou da sociedade de propósoto especifico prevista no art 56 desta Leo 
Complementar: !!n2l!lll2 peta Lei Cornolememar !f 147 de 20 l 4) 

V - sobre as quaos o ISS seja devido a MlXlicipio diverso do estabelecimento prestador, quando sera recolhido no Simples Nacional 
14Z...QtlQM} 

§ fll As ab111dades industnais serão tnbutadas na forma do &Jexo li desl~pl~ 

1 - (REVOGADO) 

li - (REVOGADO) 

Ili - (REVOGADO) 

IV - (REVOGADO) 

V - (REVOGADO) 

V1 - (REVOGADO) 

VII - (REVOGADO) 

§5º-A ~ !Bedacão dada pela Lei ComQ!emeol!lr O" 147 de 2014) (Prodvcêo de efeito> 

Ooduldo cela LO! Comolemeotar O" 

§ 5'-B Sem preiulzo do disposto no§ 1• do art 17 desta Lei ÇQmplemen1ar. serão tnbutadas na forma do [ln~a Lei ÇQm~ntar as seguintes atividades de prestação de 
ser.iiços. 

1 - creche, pré-escola e estabelecimento de ensino flXldamental, escolas técnicas, profissionais e de enS1no médio, de tlnguas estrangeiras, de artes, cursos técncos de pilotagem, 
preparatórios para concursos, gerenoaos e escolas llvres, exceto as pre'llstas nos ioosos li e Ili do § 5'-0 desle artigo. 

li - agênoa terceonzada de 001Teios, 

Ili - agência de viagem e tunsmo, 
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IV - centro de foonação de condutores de velculos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga, 

V - agência lotérica; 

VI - (REVOGADO) 

VII - (REVOGADO) 

VIII - (REVOGADO) 

~AOC. N• 
rnlHAS 

IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais; 

X • (REVOGADO) 

XI ·(REVOGADO) 

XII - (REVOGADO) 

XIII - transporte municipal de passageiros: 

XIV - esctitôrios de serviços contábeis, observado o disposto nos§§ 22-B e 22-C deste artigo 

XV . produções cinematogrâficas. aud1ovisua1s, artlsticas e wturais, sua exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes cénicas, artes visuais, crnematogrâficas e 
aud1ov1suas 

XVI - fiS1oterapia; llnciuldo oela Le1 Comoiementar nº 147 de 2014) 

XVII - corretagem de seguros. {~~illi.C2IDPlementar rf 147 de ZQ.Hl 

XVIII - arquitetura e urbanismo: !!nclyldo pela Lei Complementar o" 155 de 2016) Producao de efeito 

XIX - medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem; (loc!uido pela Lei Complementar nº 155 de 2016) ProdlJ@o de efeito 

XX - odontologia e prótese dentllria; (locluldo 11ela Lei Com11lementar o" 155. de l0-12l ~o de efeo o 

XXI • psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuniura, podologia, fonoaudiologia, clinicas de nutrição e de vaanação e bancos de leite. (IQÇ!uldo pela Lei 
Complementª" n• 155 de 2016) Producao de efello 

§ $!-C Sem pr"lulzo do disposto no § 1• do art 17 desta Lei Complementar. as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na foona do Anexo IV desta Lei 
Complementar. h1pólese em que não estará inciuida no Simples Nacional a contnbuição prevista no inciso YI do caput do art. 13 desta Lei Comoiementar. devendo eia ser recolhida segundo a 
legislação prevista para os demais contriblintes ou responsáveis: 

1 - conSlruçAo de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo. bem como decoração de Interiores, 

li - (REVOGADO) 

Ili · (REVOGADO) 

IV· (REVOGADO) 

V - (REVOGADO) 

VI - serviço de vigilância. limpeza ou conservação 

VII - serviços advocatlaos. {lnçJuldo pela Lei Co!!llllementar nº 147 de 2014) 

§ 6• O 6em-prejUlzo..0046pasle Aa § 1° ó0-ilf1-1He&111 Lei CamslemeAlar, as afrli~s1e.,aa de servi\)EIS seglliAle&-&erAo-lliblllades A8 1-.e oo ,·-~1" 
CamplemaAla<: 

§ 5~-D Sem pr"lulzo do disposto no § 1 ~ do art. 17 desta Lei Complemenlar, as seguintes atividades de preSlação de serviços serão tnbutadas na foona do Anexo Ili desta L8' 
Complementar. {~ <lada pela Lei Co[Jll)!emeotar o" 155 de 2016l p[Qducao de efeito 

1 - administração e locação de imóveis de terceiros. !Redacao dacta oela Let Comolem<lQtar nº 147 de 2014) !Producào de ef8'to) 

li • academias de dança, de capoeira, de ioga e de a11es marciais, 

Ili - academias de atividades fis1cas, desportivas, de natação e escolas de esportes; 

IV • elaboração de programas de computadores, Inclusive Jogos eletrônicos. desde que desen\'Olvidos em estabelecimento do optante: 

V - liceooamento ou cessão de direito de uso de programas de computação: 

VI - planejamento, confecção, manuterição e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante. 

VII - (REVOGADO) 

VIII • (REVOGADO) 

IX - empresas montadoras de estandas pare feiras: 

X - (REVOGADO) 

XI - (REVOGADO) 

XII • laboratórios de análises cllncas ou de patologia clinca. 

XIII - serviços de tomografia. diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética: 

XIV - serviços de prótese em geral 

§-6'LE--Sem-prejlttzCHJo~ § 1° ete aFt 17 Besta Let=Gomofemeotar, ea eti 'idades de-pr954~-tfanepoAes 111181 eetadual e 1Ate.m~101pal de 
. . OOt'feepondeflte- . . 

§ 5~-E. Sem pr8Julzo do d1spoS10 no§ 1~ do art. 17 desta Lei Complementar. as atividades de prestação de serviços de comunicação e de transportes Interestadual e 1nlermunicipal de 
cargas, e de transportes autorizados no inciso VI do caput do art 17, Inclusive na modalidade ftuvial. serão tnbutadas na forma do Anexo Ili, deduzida a parcela correspondente ao ISS e 
acrescida a parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo 1. {Redacao dada oela La. Comll!ememar o" 147 de 2014) 

§-5º I' •• ai•;daoe& óe p<e.laÇllo oe oepóço• .-da& Ro § 2" do ~"'~"ª lolma oo t'Jl&XO Ili de&U! Lei Comp!9meo\af~sa1.,o H . para •lll"ma 
deua& atiui~ade&, Row·• ~iiillo-~.ua de &RbYLaçJQ Ra 1oJma~V-9ü-l,LOe&La Lei ComP'ementafr 

§ 6~ F. As a~ ;oa11es de-pr8618ÇAo _ Ae-tribulede&-ne..Joona.--.lll-de&la-1-e!-~ 
dessas ati·•da<les. A'"'"''flra••s11o_.......,.~~\l,-\l-Ou-\ll de&la bei Compl-nler. {~~~ 
f!'f~l 

§ 5~-F. As atividades de prestação de serviços referidas no § 2~ do art. 17 desta Lei Complementíl!' serão tributadas na forma do Anexo Ili desta Lei Complementar. salvo se, para 
alguma dessas atividades. houver previsão expressa de tributação na forma dos Anexos IV ou V desta Lei Complementar !Reóaclo dada Qe!a L01 Complementar o" 155 de 
2.0.12) ~ 
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§-6~~41· '"'<IMGia-$1l'"'"'llAe<Hle-ll~HH~~-iG-tl-lalla&-A&.foona-dG-él!!tl!Q·l!-9e&!a Lei Go!Jl)!emee!ar. dedwzilla a paJÇela .-...poodeAte ao IGllS e aGl'e1s1àa 
a.par~P""••ta AO 4 Re•o Ili <lesta lei GOO!lllemeo!ar-

ffi"'"°""'' °"''•com•-• 1'7 ,.,,,. _..,,,,,..,, 1 PRoc. N• 1o~t:~1 §5~-G.~. 

§ 5~-H A vedação de que trata o inciso XII do c1put do art 17 desta Lei Complementar não se aplica as atiV1dades refendas no§ 5~-C J!otf!tAS :J..::i ---=-
~ . . . ~~~~;;:;;;:;;;:;;;;;:;;:;;:;;;;:;;~=::o::~:s::J 

GomplelMAIBF llneluíOO eela Lej-Gemelemeelar n''-Hh<'e%-O~efeil9l 

§ 5~-1 Sem prBJuizo do disposlo no § 1~ do art. 17 desta Lei Complemenlar, as seguintes atividades de prestaçao de seMços serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei 
Complementar !R~ dada pela Lei Çomplementar nº 155 de 2016! ~ 

~ado pela Lei Complementar o" 155, de 2016! 

li - mediana velennana; !lnduido pela Lei Complementar n• 147 de 2014) (Produção de efeito! 

Ofog~co~ 
~aLeo~ 

V - serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de lnterpretaçao, (lnduido pela Lei Çomplementar o" 147 de 2014) (Produção de eleito) 

Vl----<lr<!uitetura, eAgeAhaÀa, meàí~e. Gaftografia,-topografi,---geologoa;--geodé&ia, teol86, supe~e e aAillisei; té9A1Ga& e IB9A9hlgiGa&, peoquo&a;--...,_-.00-. 
ag«>A011ília;-~~~~-fü'!~!!tl1!!!!;!:!~i!1!!!~~!!!:!l~l~~!:cl~~odução~ 

VI - engenharia. mediçao, cartografia, topografia. geologia. geodésia, testes. supone e analises técnicas e teaiológicas, pesquisa, design, desenho e agronoma, 
(Redacão dada pela Lei Complementar nº 155 de 20161 ~ 

VII - representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros; !Incluído pela Lei Complementar n• 147 de 2014) {f'roduçào de efeito) 

VIII - pericia. leilão e avaliação; (lnduldo pela Lei Com !ementar n• 147 de 201~ !Producão de eleito! 

IX - auditoria, economia, consultoria. gestão, organização, controle e administração; (loduído oe!a Lei Complementar rf 147 de 2014! ~ 

X - jornalismo e publicidade; 

XI - agenciamento, exceto de mão de obra; (Incluído peta Lei Complementar rf 147 de 2014) CProdyção de eleito) 

Xll---ootf8&-atilliàaé8H~l!Of-OH<!M<1*qu&-teAhaf<>1)0!'-linlllidalde-;1-1>f~~~~Ge6pGl1wa; 
~~deede-que-nêo~l,..l~de&ta-l~ 
pela lei GemplemeAtar~ 117 de 201~~) 

XII - outras abvidades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exerclcio de atividade intelectual, de natureza técnica, cientifica. 
desportiva, artística ou cuiturat, que constitua profissão regulamentada ou nao, desde que não sujeitas a tributaçao na foona dos Anexos Ili ou IV desta Lei Complementar. 
(Redação dada pela Let Complementar rf 155 de 2016) PrO<!ucão qe efeito 

§ 5~-J. As atividades de prestação de serviços a que se refere o § 5~-1 serão tributadas na fonna do Anexo Ili desta Lei Complementar caso a razão entre a folha de salârios e a 
receita bruta da pessoa jurldica seja igual ou s~or a 26% (Vinte e ooto por cento). tloduldo pela Lei Comotem~~16) ~cão de e!etto 

§ 5~-K. Para o calculo da razão a que se referem os §§ 5~-J e 5~-M . serão considerados, respectivamente, os montantes pagos e auferidos nos doze meses anteriores ao periodo de 
apuração para fins de enquadramento no regime tnbutano do Simples Naoonal !lodujdo pela Lei Complementar n• 155 de 2016) Prvducão de efeito 

§ 5~-L. !VETADO). (Incluído pela Lei Complementar oº 155 de 2016) Produçio de efeito 

§ 5~-M . Quando a relação entre a folha de salanos e a receita bruta da rTMcroempresa ou da empresa de pequeno pone for infenor a 28% (vinte e Otto por cento), serão tributadas na 
fonna do Anexo V desta Let Complementar as atividades previstas tloduldo pela Lei Çomptemeotar rf 155 de 2016) ~~ 

1 - nos incisos XVI, XVIII , XIX, XX e XXI do§ 5~-B deste artigo, tloduido pela Lei Complementar nº 155 de 2016) ProdlJcio de efeito 

li - no § 5~-D deste artigo. 

§ 6~ No caso dos serviços previstos no § 2º do art 6º da Lei ComDlemeotar nº 116 de 31 de julho de 2003. prestados pelas mocroempresas e pelas empresas de pequeno porte, o 
tomador do serviço deverà reter o montante correspondente na forma da legislação do município onde estiver localizado, observado o disposto no §4º do ao 21 desta Let ComDlementar 

§ 7° A seeiedede de-~B9P90ifiee.de-que-tFete e ert 66 desta Leí Gemplemenler que heuver edquirido~1ooempoeee eu elllf)l898 00 pequeAe pefle que 9e1e,... 
~---~-~--..adquirida mereaderias de B"'flF8Sa optante pele Simples Pleel~ fim espaeifiee 00 a"llOAaçêe p&f8 e elllenet , que, Ae 
preze 00 189 (eente e Bitenta) dias, eent--de--·emiffêe-de Aeta fiseel pela veiodedere, nlle eempoev8f e 9etl embafque-pere-o-~é-sujeite ae pagamente de tedeo eo i"'41eoteo 
e eentribuiol!es que dei•ar~-~ . · · · 4'lfme-da legiolaljêe que rege a eelunça de 
tflbtlto.flA&.pego, aplieéuel à 9eeiedede de1»f'~prépfie eomereiel eMpeftedere. 

§ ~ A soaedade de propó5'to especifico de que trata o art. 56 desta Lei Complementar que houver adquirido mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja sua 
sócia, bem como a empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias ou serviços de empresa optante pelo Simples Nacional, com o fim especifico de exponação para o 
exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nola fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior ficara sujeita ao pagamento de 
todos os impostos e contnbuoções que deoxaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa. de mora ou de oficio, calculados na foona da legistaçao relativa a 
cobrança do tnbuto não pago, ap11cavel à sociedade de propósito especifico ou a piópria comercial exponadora. (~ dada pela Leí Complementar n• 147 de 2014l 
~odeefetto} 

§ 8~ Para eletto do disposto no § ~ deste aaigo, considera.se vencido o prazo para o pagamento na data em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse sido 
efetuada para o mercado interno 

§ ~ Relativamente a contnbUlçAo patronal preV1denciana. devida pela vendedora, a sociedade de propósito especifico de que trata o art 56 desta Lei Comotemeotar ou a comercial 
exponadora deverão recolher, no prazo previsto no § ~ deste artigo, o valor correspondente a 11 % (onze por cento) do valor das mercadorias não exponadas nos lermos do§ 7~ deste anigo 

§ 10 Na hipótese do§ 7~ deste artigo, a soaedade de propOsito especifico de que trata o an 56 qesta Let Complementar ou a empresa comeraal exponadora nao poderão deduzir do 
montante devido qualquer valor a titulo de aédito de Imposto sob<e Produtos Industrializados - IPI da ContribulÇAo para o PtS/PASEP ou da COFINS, decorrente da aquisição das mercadonas 
e serviços objeto da inadêoaa. 

§ 11 Na hipótese do § ~ deste arllgo, a sociedade de propósito especifico ou a empresa comeraal exportadora deverão pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas 
para o mercado Interno. caso, por qualquer forma, tenham alienado ou utilizado as mercadorias. 

§-1~~~--relatioe e eede tríl>uto;-o-~------.1'1 e '100 S •e deste 8Flige lerá dore1te e redu~llo
e·oer-reoolhido-ne-lotme-00.stmples-Neoli<' ""'l-eeleulado.....,e-tE"""09-<la&-§§--la-.o-1<klE19te-igo-

§ 12. Na apuração do montante devido no mês relativo a cada tributo. para o contribuinte que apure receotas mencionadas nos 1nasos 1 a Ili e V do § 4~-A deste aaigo, serão 
consideradas as reduções relativas aos tributos jâ recolhidos, ou sobre os quais tenha havido tributa<;ao monofâsoca. isenção. redução ou. no caso do ISS, que o valor tenha sido 00,ato de 
retenção ou seja devido diretamente ao Município. (Redacao dada pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

§-l*"P8F8-~-redu<jêo-de~r-~~~-.-OO& 

~ 
§43-l'aía-<lfello-<l&-determiAS'lê<Hle redu~ê9 de que IF81a ~-oerllo , -forma-do& 

~1;-1\1,.-\/-e-\l-desle-lei-Gemplementar. !Red!!Gêo-dada-pela-\;el-Gomo!emen!er·!f-14h -0&·20J4)--f Produello de efeilel 
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§ 13 Para elerto de determonaçao da redução de que trata o § 12 deste altlgO as receitas serio doscnrnr\adas em comeraas. industna1s ou de prestaçto de seMÇOS. na forma dos 
Anexos 1, li. Ili. IV e V desta Leo Complemen1ar ~ d@da pela Leo ConPementar n" 155 d! 2016) Produ@O de eleoto 

§+~--ltJQlio-flo-ffl--l+<Mlf-<reoc--...Stmple&-Ne<llOnaloo.,.-r~~--~---4\Le-~ 

S 14 •~me-li a 18<-f~~r~r~IAM&-o--l\I~ 8'ttgo 
O<lfTelllOllde<é-lêo--~~-Gonlnbu!QAo pera-o--PISIPe6ep;-eo4Pl;-eo IGMS--e-eo~ dol>-Al18M8e-l-<&-\ll-<le-1oet-~Ap1E--~
~-pe!a~-Gome!emeo!ar-fl"=Htrde%0W-fff.l!!!u9io de~l 

§ 14 A reduçao no montante a ser recolhido no Simples Naoonal relativo aos valores das r8C811as decon"ernes da exponação de que trata o lnaso IV do § 4!-A deste anigo 
corresponderâ Ião somente às allquolas ele~vas relativas â Colins. à Contnbuçac> para o PIS/Pasep. ao IPI. ao ICMS e ao ISS. apuradas com base nos Anexos 1 a V desta Leo 
Complementar IBedacio dada cela Leo Compleroeatac ao 155 de 20161 Pcoducao de eleito 

~deme"'8doloes 

a ~ nlkH>ouYeS&e---~. pr- ne flfleMe l llet!a±ti=GomotemeA!ar. relelho-~ 
ffll'~'8-91""8kH!o1Hetl811i!Hef<illdHI01-tnell90!H\l-oo-\l-<Jo~~~llflt!l~···ooolofme.e--eae 

1>reo-per"81llUl~--tdio11Hiob<re-<>-<010A1illn411Ho181Hll>-ff>eeJte,, oaeo ~ ~ste Ae Me!!IH=óet!a lei Gomelemeoler~ 
PISll'ASEP;-epl-.-<elfl8ClltY8~4~. oonfoone-0.6860 
~--~nêohou"eG&e AeA11001a reduçêO,-pr~Oetla l!!! C9fflplemeAte•. rela1..c>~ 

re&peeliYe-peroele-Oe-reoelle·J9feride-Ao&.iAllieoe4\t-ou-\l-do-~e<ligo. ~ 

1-~). lBeQacão dada oela Leo ComOlemen1ar o" 147 de 2014) CProd\!Cio de e!etlO) 

a) ee ~eoeeAtuel-que- ~reduc}êo. pr~~- relet. uo-é-GOFINS;-~ 

reljl8GIN&-~f91ef'°8 AOllAOllOl4\t-oo-\l-<Jo~ 
bHIG-1"18AleAll.al-quee<A(lldlf11&-eebf<IH>--moAl<ll'lle-IOlal-G&-feoetle;-c:eeo-4llo~p< pera-o 

~-de-r-~~oonloflne-o-Ga&O; 
· · · IOlal-~nlohou...,HaAeAh<Jma reduçlo.~~-JCMS~ 

r~-de..--18·~~ 
d)ee~eFeeAtuel-que~----~..a.çAo. ~~Pl-;-eplteedO-ree 

reepeotive-paree-Oe~~\l-ou-\t-do-~~oonlorme-o-6lll 

11-~ IRtdacao dada pela Lei Comp!emeo1ar o" 147 da 2014) CP!odução de e!Qtlo) 

§ 15 Sera dispor11bol12ado Ststema eletrônco para reahzaçlo do câlculo Stmploficado do valor mensal devido rele<ente ao Simples Naa F OLHAS 
§ 15-A. As informações prestadas no sistema eletrõnco de allrulo de que trata o§ 15 L!~~~~'.::===::!=:%::::±:::==:::=:.J 
1 - têm carâter dedaratOno, consbtuindo confissao de divida e instrumento hábil e St.l'IClente para a e>Ogtnaa dos tributos e ccntnbutções que nao tenham Sido recolt>dos res<Atantes das 

informações nele prestadas. e 

li - deverão ser lomeodas â Secretalia da R8C81ta Federal do BraStl até o venamento do prazo para pagamento dos tnbutos devidos no Simples Naaonal em cada més. retatJvamente 
aos fatos geradores ocomdos no més antalior 

~12 do aA a•. a i*eele-<le-r-·brute-que-e•«>eóe<-<Hno<-·~-Oequele-ellig9-eeleré eujeileée-~ooe-~ 
~t:Gomplementw. proporeoonelmel'lte eeAlofme<H>MO, ~~ 

§ 16 ~le Aipélese llo+12óoall 3~. e ~reale de-reoeltebrule~oo-§40~~--
~~---~por-mnto)--- -iR~1)81ttetGomj)leme!lleFA" 1H de-2GW 

§ 16. Na hipótese do§ 12 do art 3~. a parcela de r8C81ta bruta que exceder o montante determinado no § 10 daquele ~go estarà S14ena âs allquotas rnaxomas pr8V1Slas nos Anexos 
1 a V desta Leo Complementar, prop«oonalmente, conforme o caso ~dada 11!1! Lei Complementar rf' 155 de 20_Jfil Pro<>Jçao de eteno 

§ 16-A. O disposto no§ 16 aphca--se, anda, âs t.póteses de que uata o§ 9" do n 32 a panir do més em que ocorrer o excesso do hmote da r8C81ta bruta anual e até o més antenor aos 
efeitos da exclusão. 

oento)-

s 11. ~la Aipétesa do-§-1~3~. a p..-oela de-feoellabrut~no-i-1-1 ~â-tutette. ~ee 
~----000espeAdeAles a-ff68&--'8iM~Vl-=-pr-OJM>rG1enalmente OOftfofme.-0 ease, aGHJ1eida1 de~ 
oento) f Be980ê9 g;ida1)ele beo Cem@lemen!i! nL1~hQe 2914! C~elet!Ol 

§ 17 Na t.pólese do § 13 do an 3!. a parcela de receita bruta que exceder os montantes delermnados no § 11 daquele anigo estarà suierta, em relaçlo aos pe<centuaos 
aphcâveos ao ICMS e ao ISS. às allquotas rnaxomas correspondentes a essas faixas pre111stas nos Anexos 1 a V desta Lei Complementar. prop«oonalmenta, confoone o caso 
IRedacio dada oe!a Leo Complementar rf 155 de 2016) ~ dU!!!!2 

§ 17-A O disposto no§ 17 aplica-se. ainda, a t.pótese de que trata o § 1º do art 20. a panor do mês em que ocorrer o excesso do lirnte da receita bruta anual e até o mês antenor aos 
efeitos do ompedomento 

§--1~al-~AG-émbito-desue6-f8_61iY<.....,omt>e4é"""'-.tJ->Alo.--leoe,.,..IHomw-óel-·pelo~~da 
reoeltebrule-reoabíó&-oo-mée-pelo-~~ a-~ 
~s-m~r-)~eee-eu,et1e-a--...--8f1te.todo-o-eoo-Gale 

§ 18 Os Estados, o O.sinto Federal e os M..iicipoos. no àmboto das respectivas competénaas, poderio estabelecer, na forma defirnda pelo Comrtê Gestor, independentemente da r8C81ta 
bruta recebida no mês pelo contnbunte. valores fD<os mensais para o recolt.mento do ICMS e do ISS de\lldo por rncroempresa que aufira ..-ta bruta. no ano-<:alendério arnenor. de até o 
lornle mâxomo pre111sto na segunda faoxa de receitas brutas a/1U81s cons1arnes dos Anexos 1 a VI. licaodo a mlCl'oempresa SlJl8'ta a esse-s valores durante lodo o an<Xlllendâno, ressalvado o 
disposto no§ 18-A. (R~tac ao 147 de 2014) lfrl!ducao de e!ttto) 

§ 18-A A mocroempresa que, no ano-calendério. exceder o lim11e de receita bruta previsto no§ 18 foca ompedoda de recolher o ICMS ou o ISS pela Ststemátoca de valor fixo. a panor do 
mês subsequente â OCOITênaa do excesso. sujeitando-se a apuração de-sses lnbutos na forma das demais empresas optantes pelo Simples Naoonal Or1Quldo ~ Leo 
Complementar nº 147 de 2014) tPJ:2duç&o de e!eolol 

§ 19 Os valores estabelecidos no§ 18 deste anigo não poderio exceder a 50% (cmqOenta por cento) do maior recolt.menlo posslvel do labuto para a faixa de enquadramento pra111sta 
na tabela do c1put deste artigo. respeitados os acréscimos decorrentes do topo de atJllidade da empresa estabelaados no § 5! de-ste artogo 

§ 20 Na hipótese em que o Estado, o MlMlodpio ou o Oistnto Federal concedam isençlo ou redução do ICMS ou do ISS de111do por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou 
ainda determone recolhomerno de valor fixo para esses tributos, na forma do § 18 deste anigo, serà realizada redução proporcional ou ajuste do valor a ser recolhido. na forma definida em 
resolução do Comitê Gestor 

§ 20-A A concessão dos benelloos de que uata o§ 20 deste ~go podera se< reaüzada 

1 - medoarne deloberaçao exdusiva e urMlaleral do Estado. do O.sinto Fede<al ou do MuAciplO concedente, 

li - de modo dilerenoado para cada remo de atMdade 

§ 2Q.B A Unoão. os Estados e o Oistnto Fede<al pode<lo. em lei especi fica destinada é ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, estabelecer isenção ou redução de COFINS, 
Contnbuoção para o PISIPASEP e ICMS para produtos da cesta béSJCa, d1scnm1nando a abrangêooa da sua concessão. (l~plementar nº 147 de 2014) 

§ 21 O valor a ser recolt.do na forma do disposto no § 20 deste anogo, exclusivamerne na hipótese de isençao, não integrara o mornante a ser partilhado com o respactovo MurMclpio, 
Estado ou Oistnto Federal 

§ 22 (REVOGADO) 

§ 22-A A abllldade constante do incoso XIV do § 5"-8 deste anigo recolherá o ISS em valor lixo. na forma da legislação ITlKIClpal 

§ 22-8 Os escntónos de SSMÇOS ccntâbets. ondivodualmente ou por meoo de suas enlldades representatJvas de dasse, de-ao 
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1 - promover atendimento gratuito relativo â inscrição, que traia o art 18-A desta Lei Complementar e â pnmetra declaração anual S1mpllficada da m1aoempresa lnd!Vldual, 
podenda, para tanto. por meio de suas enbdades representativas de dasse, firmar convênos e acoolos com a Unão os Estados, o O.Slrito Federal e os Murvclpoos por intermédio dos seus 
órgãos vinculados, 

li - fornecer. na foona estabeteada pelo Comitê Gestor, resultados de pesquisas quanblabvas e quahtabvas relabvas âs mocroempresas e empresas de pequeno porte opiantes pelo 
Simples Naaonal por eles atendidas, 

Ili - promover eventos de onentaçllo fiscal. contáb4t e tributâna para as mi0'08mpresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Naoonal por eles atendtdas 

§ 22.C Na ttpôtese de descumpnmento das obngações de que trata o § 22-B deste artigo, o escritôno serâ exduldo do Simples Nacional, com efeotos a partir do m6s subseqoente ao do 
descumpnmento, na foona regulamentada pelo Comnê Gestor. 

§ 23 Da base de câk:oto do ISS se<â abatido o material torneodo pelo prestador dos serviços previstos nos itens l 02 e 7 05 da lista de servicos anexa A LO! ComD!tmentar n° 116 de 
ll.Jltjulbo de 2003 

§~-Pare efe~e de apliea~~-- , . , --IONS ao de periede 
d&-epur&QA<>;-a-Nlule da r.munef89!1e9 ·a·pes909s fisieas deeemmtea dcHrabatho, ~pro..tebole. aeieseodos-do ..-taAta •~ •-•te Neollltdo a tllulo de eoeo1~ bttoAe 
petronel praYidenoiéfia e 1'81 a <H'GfS-

§~-Par ' . ' --foth&~~-12(doff)--

perlodo de-~ •-8Q6e• a pes908• fisieao -- ~--ada9-de-pr&-laboAl;-aoreoetóe• de ..-taAte efeh_....__ a litulo de 
<Xlf1lribuW)Ao pelf'onal pre~deooéfia e·pera-o-FGTS f~ oe!l±ttGomofementer rf 1~~ 

§ 24 Para efeoto de aplocaçllo do § 5~-K. conS1dera..se folha de satârtos. 1nduldos encargos, o montante pago, nos doze meses anteriores ao pet1odo de apuração. a titulo de 
remunerações a pessoas ftSlcas decorrentes do trabalho, aaescodo do montante efat1vamente recolttdo a titulo de contnbuoção patronal previdenciâria e FGTS, induldas as rebradas de prô-
labore (.R~ pela Leo Com!11ementar oº 155 de 2016) ProduçOO de efeito 

§ 25 Para efeoto do disposto no § 24 deste artigo, deverão ser consideradas tão somente as remunerações informadas na forma preV1sta no lllCl$0 IV do c~ art 32 da Let nº 
l!.l.12...S!e 24 dt julho de 1991 . 

§ 26 Não são conSK!erados, para efeito do disposto no§ 24, valores pagos a tltu!o de aluguéis e de dostribuoçao de lucros, obse<Vado o disposto no~ 

§ 27 OIEJhQQ.). Clociuldo pela Le1 ComDlemeotar o" 155 de 2016) Producio de eteno 

Art 18-A O M~ lndtvidual - MEi poderâ optar pelo recolhtmeoto dos impostos e corinbuções abrangidos pela Simples Naoonat em valores fixos mensaos, 
independentemente da recerta bruta por ele aufenda no m6s, na foona pnsV1Sla neste artigo 

S 1"-PertH>Hfeolos•M leo GemplemeAI•. ""''- ª se MEi e empoetêno~ ref919 e afl 966 da Le1n•191-06 de 19 d!! 11M11l! ~~-
.....,___. mo1.- . pala eietemMioe pnM•ta .-e 
llf1lgO---

§ 1° Para os efenos desta Lei Complementar, considera-se MEi o empresâno 1nd1V1dual que se enquadre na definição do art. 966 da Lei o• 10 406. de 10 de 1aoe1ro de 2002 - Código 
CMI, ou o empreendeelor que exerça as at1V1dades de 1ndustriehzaçAo, comercialização e prestação de serviços no àmbrto n.<al, que tenha aufendo receita bruta, no ano-calend*1o antenor, de 
até RS 81 000,00 (o.tenta e um mil reais), que seia optante pelo Simples Nacional e que não esteja Impedido de optar pela slstemâtlca prevista neste arbgo. tRedação dada fl!lla 
leo Corrplementar nº 15~ de-2Ql§) ~de eleito 

§-20--No oaeo de·lnlGio-de ellviâeáeo, o~reta-o-§~·de-R'-6.000,QQ·(<llOOO mll-reei&~pelo-00.-o-de~ o-inkloo~o 
linak»respeo4No~ada&-a&.fr~~tnlei<o-

§ 2° No caso de 1nlC10 de atlVidades, o hrnote de que trata o§ 1~ seré de RS 6 750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) rrutt1pllcados pelo número de meses compreendido entre o 
1nlC10 da atividade e o final do respectivo ano-<:alendéno, OOllSlderadas as frações de meses como um mês inteoro !fü!daçllo dada pela Let CQm>iementar n° 155~ de 201Ei) 
~deefe1to 

§ 39 Na vigénaa da opção pela S1stemâbca de recofhtmenlo pr8V1sta no caput deste arbgo 

1- não se aptoca o disposto no§ 18 dO art 18 !lesta Let eomc!emeotar. 

li - não se aploca a raduçOO preV1Sla no§ 20 do art 18 desta Lei Comp!emeotar ou qualque< dedução na base de câlculo, 

Ili • não se apltcam as isenções especificas para as rnocroempresas e empresas de pequeno porte concedidas pelo Eslado, Munclpoo ou O.sinto Fedenll a partir de 1° de Julho de '2007 
que abral"!arn integralmente a faoxa de receita bruta anual até o lunrte previsto no § 12, 

IV - a opção pelo enquadramento como MICf08mpreendedor lndMdual importa opção pelo racothtmento da contribuiÇão refenda no 1naso X dq.§ 1º do ao, 13 <lesta Let Complementar na 
forma prevista no§ ~do art l.1 da Lei o"8 212 de 24 de11!11!2 de 1991, 

V - o MEi, com r-la bruta anual ig.ial ou onfenor a RS 81 000,00 (o.tenta e um rnol reais). reoolherâ, na forma regulamentada pelo Com1t6 Gestor, valor fixo mensal correspondente 
â soma das segl.lntes parcelas !Redacao dada pela Lei Comotemeotar o" 155 de 2016) ~ 

a) RS 45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a tltulo da contnbuiçlo prevista no looso IV deste paragrafo; 

b) RS 1,00 (um real), a tltulo do imposto referido no llJCISO.l/JL®-illll!I do an, 13 desta Lei ComplQlllllotar. caso seja contribuinte do ICMS, e 

c) RS 5,00 (cinco reais), a tltulo do imposto referido no i.as;i§o VIII do ç1Dut do art 13 desta Leo ComPierneOlar. caso seja contribuinte do ISS, 

VI - sem prejulzo do disposto nos§§ 1° a 3º dO art. 13. o MEi terâ Isenção dos tribulos refendas nos ioosos 1 a VI do clpUt daquele artigo, ressalvado o disposto no art 18-Ç 

§ 4° Não podera optar pela sostemátoca de recolhimento preV1sla no clpUt deste artigo o MEi 

1 • cuia abVldade se,a tnbutada na forma dos Anexos V ou VI desta Leo Complementar, salvo autonzação relativa a exercioo de abVldade Isolada na tonne regutamenlada pelo 
CGSN IB.._~ dada~a Lei Coolptementar n° 147. de 2014) (P!Qdução de efettol 

li - que possua mas de um estabefeamento; 

Ili - que parbClpe de outra empresa como titular, s6Clo ou adrnonistrador; ou 

~·Lei Corrplomentar ri' 155~de 2016J (Vigênct•J 

V • constotuldo na forme de atartup. Ondujdo oela Lei Comolemeotar o" 167 d8 20191 

§ 4".-A. Observadas as demais condições deste arngo, poderâ optar pela s1stemâbca de recolhomento pr8V1Sla no caput o empresáno 1nd1Vldual que exerça atJVldade de comeroallzação e 
processamento de produtos de natureza extrativista. 

§ 42..B O CGSN delermmarâ as atJV1dades autorizadas a optar pela s1stemátoca de recolttmento de que trata este artigo, de forma a 8V1ter a frag1hzaçlo das relações de trabalho, bem 
como sobre a lnctdêncla do ICMS e do ISS 

§ ~ A opção de que trata o caput deste artigo dar-se-à na forma a ser eslabeleada em ato do Comité Gestor. observando-se que· 

1 - serâ irretratável para toclo o ano-catendârio; 

li - deverâ ser realizada no lnlCIO do ano-<:alendário, na forma d1sc1pllnada pelo Corritê Gestor, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendâno da opçao, ressalvado o 
disposto no Inciso Ili, 

Ili - produzirâ efeitos a parbr da data do inicio de atividade desde que exercida nos termos, prazo e cond1Ç09s a serem estabeleados em ato do Comité Gestor a que se refere o caput 
desle parágrafo. 
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~ PROC. N' § 8" O desenquadramento da slstemllbca de que trata o c•put deste artJgo serâ realizado de oflao ou medtante comurncação do EI 

'" o--·-oo"'"....,.."' .... '-•oo"'"·'""'·... : FOLHAS 
1 • por opção, que deverâ ser efetuada no inicio do an<><:alendáno, na foona disciplinada peto Comrtê Gestor, produzindo efeitos a partir de 1• de 1aneoro do ano-<:alendáno da 

comun1Cação; 

li • obngatonamente, quando o MEi incorrer em alguma das situações previstas no§ 4' deste artJgo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subseq08nte âquele 
em que ocorrida a situação de vedação, produzindo efeitos a panir do mês subseqüente ao da ocorrência da situação impeditiva, 

Ili • obrigatoriamente. quando o MEi exceder. no ano-calendâno, o limite de recerta bruta previsto no§ 1• deste artJgo, devendo a comur;cação ser efetuada até o übmo dia úbl do mês 
subseqüente àquele em que ocomdo o excesso. prndl.JZindo ef81tos 

a) a parti" de 1• de Janetro do ano-calendâno subseqOente ao da ocorrénoa do excesso, na tlp6tese de nAo ter ultrapassado o refendo ~mrte em mais de 20% (Vinte por cento), 

b) re!rOalJvamente a 11 de janeiro do an<Kalendáno da ocorrência do excesso. na hipótese de ter ullrapassado o referido h1111te em mais de 20% (vinte por cento), 

IV. obrigatonamente, quando o MEi exceder o limite de receita bruta previsto no§ 29 deste artigo, devendo a comunlC8ção ser efetuada até o übmo dia útil do mês subseqOente àquele 
em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos: 

a) a partir de 1• de janeiro do ano-<:alendáno subseqüente ao da ocorrência do excesso, na t>p6tese de não ter ultrapassado o relerido hm1te em mais de 20% (vinte por cento); 

b) re!rOalJvamente ao inlao de atlVidade, na llpótese de ter ultrapassado o refendo l1m1te em mats de 20% (vinte por cento) 

§ 8" O desenquadramento de offao dar-se-á quando venficada a falta de comul'Mcação de que trata o§ 7" deste artigo 

§ 9" O Empresáno Individual desenquadrado da slstemética de rec:olllmento prevista no caput deste artigo passa-á a recolher os tnb<rtos deVldos pela rega geral do S.mples Naaooal a 
pallir da data de 1nlao dos ef81tos do desenquaOO!mento, ressalvado o disposto no§ 10 deste artJgo 

§ 10 Nas llpóteses pr8V1stas nas allneas a dos nasos Ili e IV do§ 7" deste artJgo, o MEi de_. recotlet' a diferença. sem acrêsamos, em parcela úl'Mca, juntamente com a da apuração 
do mês de ianero do ano.<:alendáno subseqOente ao do excesso, na forma a ser estabeleada em ato do Comitê Gestor. 

§ 11 O valor referido na allnea a do inciso V do § 3~ deste artigo seré reajustado, na foona prevista em lei ordinâria, na mesma data de rea1ustamento dos benefiaos de que trata a Uí 
o• 8 213, de 24 de julho de 1991. de forma a manter equivalência com a contribuição de que trata o ~a 21daLein'8 212 ® 24 de j\jtJo de 1991. 

§ 12 Aplica-se ao MEi que tenha optado pela contribuição na forma do§ 1~ deste atr11go o disposto no§ 4° do a 55 e no § 2' do art 94. ambos d Lei D' 8 21~ de 24 dejulho de 
1991. excelo se optar pela complementação da oontnbl.ição pr8Vldenciána a que se refere o§ 3º óo an. 21 ~ Jul~t 

§ 13 O M EI e518 dispensado, ressalvado o dlsposlo no art 18.C desta Lei Complementar, de 

1 · atender o disposto no loaso IV do c1DUt do an. 32 da Lei oº 8 212 de 24 de 1ulho de 1991. 

li • apresentar a Relação Anual de Informações Soaats (Rats), e 

Ili . dedarar ausência de fato gerador para a Caixa EconOmlC8 Federal para emissão da Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS. 

§ 14 O Comitê Gestor dlsapl1naré o disposto neste artigo. 

§ 15 A inadimplência do recolhimento do valor previsto na allnea ·a· do inciso V do § 3º tem como consequ6naa a nto oontagem da competênaa em atraso para fins de carênaa para 
obtenção dos benefícios pre~rios respectivos 

§ 15-A FIC8m autorizados os Estados. o O.sinto Federal e os Munocipoos a promover a remissão dos dêbttos decorrentes dos valores pr8V1stos nas allneas b e e óo lnaso V do§ 3!. 
inadimphdos isolada ou Simultaneamente (l~Llll ComQ!emeo!ar n" 14~ 

§ 15-B O MEi poderâ ter sua lnscnção autornaUcamerrte cancelada apôs perfodc de 12 (doze) meses consec:uti\Kls sem rec:oltlmento ou dedarações, independentemente de qualque< 
notlflC8ção, devendo a íntormatção ser publicada no Portal do Empreendedor, na forma regulamentada peto CGSIM (locluldo peta Lei Cofro!tmeotar O' 147 dt 20Hl 

§ 16 O CGSN estabel-ré, para o MEi, cnténos, procedomenlos, prazos e efeitos d~erenciados para desenquadflWT1811to da S1stemética de que trata este artigo, cobrança, inscnção em 
divida abva e exclusão do S.mples Naaonal 

§ 1S-A A baoxa do MEi v111 portal eletrônico dispensa a comunicação aos órgãos da ad1111nístração pública. 
du!eJ1Q 

!locluldo peta Lei Comc!emeotar !f 155 de 2016) ~ 

§ 17 A atteração de dados no CNPJ informada peto empresáno â Secretana da Recetta Federal do BraSll equrvaleré à comul'Mcação obngatóna de desenquadramento da SIStemM!ca de 
recolhimento de que trata este afbgo, nas seguintes tlpóleses 

1 ·alteração para natureza JLW1dlC8 dosbnta de empresáno IOdlVldual a que se refere o íW1. 966 !la LI!! n° 10406.de10de 1aoeiro de 2002 (Código CIVll), 

li • 1nclusào de abVldade econOmica nào autorizada pelo CGSN; 

111 • abertura de filial 

§ 18 Os Municlpios somente poderão realizar o cancelamento da inscnção do MEi caso tenham regulamentaçao própna de classificação de nsco e o respectJvo processo s1mpl1ficado de 
1nscnção e legalização, em conloon- com esta Lei Complementar e com as resoluções do CGSIM ~la Lei Cornc!emenlar nº 147 de 2014) 

§ 19 Fica vedada aos oonselhos represerrtativos de categorias eoonõmicas a exigência de obrigações diversas das estipuladas nesta Lei Complementar para inscnção do MEi em seus 
quadros, sob pena de responsabilidade ~pela Lei Complementar !f 147 de 2014) 

§ 19-A O MEi 1nscnto no conselho profiSSIOnal de sua categona na qualidade de pessoa fiSICll é dispensado de reahzar nova 1nscnção no mesmo oonseiho na quahdade de 
empresáno 1nd1\lldual (!02uldo pela Lei Comple!!M!O!ar !f 155 de 20161 ~de eferto 

§ 19-B São vedadas aos oonseihos profisS1011a1s, sob pena de responsabilidade, a exigênaa de IOscriçAo e a execução de qualquer lipo de ação fiscahzadora quando a ocupação 
do MEi não exigir registro prolisS1onal da pessoa fislca (lnclufdo pela ~~ 15~6) .Efodo&a~ efeito 

§ 20. Os documentos fiscais das microempresas e empresas de pequeno porte poderão ser emlbdos diretamente por sistema nacional 1ntoonat1Zado e pela Internet, sem custos para o 
empreendedor, na forma regulamentada pelo Comitê Geslor do Simples Naclonal Oocluldo O§!a Lei Com:>lemeotar !f 147 de.22li) 

§ 21 Assegurar-se-é o registro nos cadastros ofiaa1s ao gu111 de tunsmo inscnto como MEi 

§ 22 Fica vedado às conceSS1onánas de serVJÇO público o aumento das larifas pagas peto MEi por conta da modificação da sua condição de pessoa flSICll pera pessoa 
1LW1dica ~ÚO!Comp!emeotar !f 14Z de 2014) 

§ 23 (VETADO) uooulóo peta LO! Comp!emeotar rf 147 de 20)4) 

§ 24 Aplica-se ao MEi o disposto no inciso XI do§ 4~ do art 3º ~aLetComDlementarrf1 47 d62014l 

§ 25. O MEi poderé ubhzar sua reS1dênaa como sede do eslabelecimento. quando não for indlspensével a existência de local próprio para o exerdao da ati111dade 
pela Le1J;;orn11lementar D' 1~16) 

(lncluldo 

Art 18-B A empresa conlratante de serviços executados por Intermédio do MEi mantêm, em relação a esta oontratação, a obngat~ de recoltlmento da contnbuoção a que se 
refere o inciso Ili do caput e o § 1° do ao. 22 da LO! n° 8 212 de 24 de 1ulho de 1991, e o cumpnmento das obngações acessónas relabvas à oontralação de contnbumte 
1nd1Vldual (Vide LO! Coal>lemeotar !f 147 de 2011) 
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FOLHAS 
§ 1º Aplica-se o disposto neSle artigo exdUS1vamente em relação ao MEi que f0< COOO'atado para prestar 5e!VIÇOS de hldréutoca, elelneidade, pontllll, alvenaria, carpomana e de 

maootençAo ou reparo de velcuos !Redação dada pela Lei Comp!emeotar rf 147 de 22141 

§ 2' O disposto no caput e no § 1 ~ nao se aplica quando presentes os elementos da retaçao de emprego, ficando a contratante sujeita a todas as Obngações dela deoom!ntes, indUSlve 
tnlbalhslaS, lnbutânas e pre111denaánas 

Al\,-t~---~M.:::~r.-e--<->-pa1é!IRlfo&;-4ee..,et--G--lem<"'4af.-. 1 pode<&-ee--.-al"-<'A)lll0-ME\.o-empre6éno-~ 
~um)-Mlano"""wmc>-ou-0.p16<HsalaA8f.lla-('8tel!Oflll--tlf-l40Aal-, 

M. 16-C Obse<vado o disposto no caput e nos§§ 1~ a 25 do art 18-A desta Lei Complememar, podefá enquadrar-se como MEi o empresâ1o indMdual ou o~ que 
exe.'Ç& as abVldades de 1nduslnal1zaçao, comerdalizaçao e preslaÇto de seoviços no àmbito rural que possua um únco empregado que receba exduswamente um salano mlnmo ou o poso 
salanal da categoria profissional (Red~o dada pela Lei ComPlementac rf 155 de 2016) ~ 

§ 1• Na hipótesa referida no caput, o MEi: 

1 • deverâ reler e recolher a c:ontribuiçllo previdenciária relabva ao seglllldo a seu serviço na forma da lei, observados prazo e condições es1abetecidos pek> CGSN, 

li • é obrigado a prestar lnt0<mações relativas ao segurado a seu serviço, na f0<ma estabelecida pelo CGSN, e 

Ili • esta S4ei10 ao recolhimento da contriblAçao de que traia o inciso VI do c1put do an 13. calCUada é aliquol8 de 3% (três por cento) scà8 o salâno de c:ormbuç6o prevosto no caput, na fama e 
prazos estabelecidos pelo CGSN 

§ 2t Para os casos de afastamento legal do único empregado do MEi, sarâ permitida a contratação de outro empregado, 1ndUS1ve por prazo determinado, até que osssem as condições 
do afastamento, na f0<ma estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

§ 3' O CGSN poderá determinar. com retaçllo ao MEi, a fO<mB, a penodloldade e o prazo 

1 • de entrega â Sactetana da Reoerta Federal do Brasil de uma única dedaraçllo oom dados relaaonados a fatos geradores, base de câlcuo e valores dos lnbutos preV1stos nos ans 
18-A e 16-C, da OO<rtnbuçllo para a Segundade Sooal descontada do empregado e do Fundo de Garanua do Tempo de Serv1ço (FGTS), e outras infO<m8ções de interesse do M1nsténo do 
Trabalho e Emprego, do lnsbtuto NaClonal do $eg1xo Sooal (INSS) e do Conselho C..-ador do FGTS. observado o disposto no § ~do an 26, 

li . do recotnmento dos tnbutos previstos nos ans 18-A e 16-C, bem como do FGTS e da conlnbução pa-a a SegLf1dade Sooal descontada do empregado 

§ 4~ A entrega da dedaraçllo únoca de que trata o ll10SO 1 do § :io subsbturi, na IO<ma regU8mentada pelo CGSN. a Obngatonedade de entrega de todas as 1nformaç0e$, f0<mlAénos e 
deda-ações a que eSlllo SU)llltas as demas empresas ou equiparados que contratam empregados, indusove as relativas ao recotnmento do FGTS. é Relaçllo Anual de Informações Sooa1s 
(Raos) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 

§ 5~ Na n pótesa de recolhlmento do FGTS na f0<ma do lllCISO li do § 3º, deve-se assegurar a transferêoaa dos re<:lKSOS e dos elementos ldenbficadores do recolnmento ao gest0< 
desse lundO para etédito na conta Vlncutada do trabalhador 

§ ~ O documento de que traia o Iroso 1 do § 3~ deste artigo tem caréter dedarat6rio, constituirldo instrumento hébil e suflCiente para a eXJgénda dos tnbutos e dos débitos lvndtános 
que nao tenham s.do recolndos resultentes das 111fO<m8ções nete prestadas Ooc!ul® oela Lej Complementar nº 147 de 2014) 

An 18-D A tributaçllo municipal do imposto sobre imóveis prediais urt>anos deveré assegurar tratamento mais faVO<ecido ao MEi para realizaçllo de sua atividade no mesmo local em 
que residir, mediante apticaçào da menor allquota vigente para aquela localidade, seja residencial ou comercial. nos termos da lei, sam prejulzo de eventual lsençao ou lmundade 
existente ~peja Lei Complementar oº 14~014) 

An 16-E O instituto do MEi é uma polltica pública que tem por objetivo a l0<mallzaçllo de pequenos empreendimentos e a indusao sooal e preV1denelâlia 
Complementar rf 147 de 2014l 

§ 1~ A f0<mahzaçllo de MEi nAo tem carater eminentemente econômico ou fiscal UOOllido.peja Lei CO<np1ernen1ar rf 147 de 29.lll 

§ 'Zo Todo beneficio previsto nesta Lei Complementar apticâvet â mcroempresa estende-se ao MEi sempre que lhe f0< mas favorével 
n" 147. de 2014) 

§ 3° O MEi é rnodalid- de miet0empresa 

(loduláo pela Let 

§ 4° Ê vedado impor restnções ao MEi retabvamente ao exercicao de prolissào ou par!JQpaçllo em hatações. em função da sua natureza 1urfd!C8, 1ndus1ve por OC8Slllo da contrataçllo 
dos sa1V1ços pr8V1stos no§ 1! do an. 16-B desta L"1 Complementar <Bt!;tação dada ~p!ecneotar rf 155 de 20161 Producao de efeito 

§ 5° O empreendedor que exerça as atividades de 1nduslnahzaçlo, oomeraahzaçllo e pres1açao de serv1ços no àmbrto rural que efetuar seu registro como MEi nAo perderé a 
condição de seglllldo espeaat da Pre111dénaa Sooal. (!QQu_!!lQ__peta LelQwlplemeo1a< rf 155 de 2016) f'roducAo de efeito 

§ 6° O d1spos10 no§ 5º e o l1cenaamento s1mphflC8do de abvid-s para o empreendedor que exerça as abvidades de industrializaçllo. comercialização e prestaçllo de servoços no 
àmboto rural serão regulamentados pelo CGSIM em até cento e Oitenta dias (!nd__u!do ~ J.§LCorol!l§roentar oº 155 de 2016} Producào de eleito 

§ 7° O empreendedor que exe.'Ç& as atividades de 1ndustnal1zação, comerciahzaçao e prestação de serviços no âmbito rural manterá todas as suas obrigações relativas â condição de 
produtO< rural ou de agncuttor famha< Clnduido pela Leo C0<n~en1w rf 155, ® 2016) f[od_iiçao~ 

An 19 Sem prerulzo da possibilidade de adoção de todas as faixas de reoel18 previstas nos Anexos 1 a V desta Lei CO<nplemen1ar, os Eslados OU)a partoapaçao no Prodl.to 
Interno Bruto bnls1letro seja de até 1% (um por cento) poderão optar pela aplicaçllo de sublimite para efetto de recolhimento do ICMS na fO<mB do Simples Naaonat nos respecllvos 
temt6nos, para empresas oom reoeil8 bruta anual de até RS UIOO 000,00 (um mílhAo e ootooentos mil reais) LR~ dada peta Lei Comp!emen!ar rf 155 de 201§} Prod~ 
eleito 

l--06--E~ ~~~pela aphoaçao, em 1eu1 r.1peG11"011em1éA01, dae lama• •-ia"""" 
anual ~-8-QnCO po< cenlo), OUª" ~ (GiRqWenla pgf G81140), OUª"~- poF-cenlo)-do--pí8' .. IO AO IRCllO li Cl9 C•lll Cl9 i!t ~o. ~ 
Lei ComQ!mleotar o• 155. de 2016) ~ 

~ li-"'48 ~---.,....,.de-de 1~ ..... - -1-~----> pode<--..pc. pel• 9fllle9Çlo, - --
~ ~ ' ~· 1"'1~8 pre••olo AO lf!Ç!IQ li Cl9 H"ll ~ 
~~~ 

»1--o41 E--<>Uja - ~· (anoo-~-OOngado• a - · lodae ae ,__ áe ..... ia -
-. IBeyogadO pejaLej Complementar rf 155 de 2016} ~ 

§ 1° A paniopação no Produto Interno Bruto brasileiro seré apllllda levando em conl8 o útbmo resuttado dtvulgado pelo lnsbMo Brasileiro de Geografia e Es18tlsbca ou outro órgao que o 
subsbtua 

§-2-"-A opçêo--pr8"'&ta no&-lnol6o6-i-&-ll-do-~8'116ta-~» do-MfMll~~~ .... lbeequeAte, &alvo 
deltberaçêo-óo-GGSN 

§ 'Zo A opçao prevosl8 no c1put produzlré elettos somente pa-a o ano--calendâno subsequente, salvo dehberaçao do CGSN 
~2Q.l§l fr:2!!i,Jção de efeito 

!B§!ll.@> dada oela Lei Comclemeotac n• 

§ 3º O disposto neste anigo aplica-se ao Dostrito Federal 

§ 4° Para os Eslados que nao tenham adotado sl.tlllmrte na IO<ma do c1put e para aqueles OUJª part!Clpação no Produto Interno Bruto brasileiro seja superi0< a 1% '-"" por oento~ para 
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eteno de recolhimento do ICMS e do ISS, obseivar-se-â obligatoliamente o sublimite no valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 
Complementar nº 155 de 20161 Producão de efeito 

(tnduído pela Lei 

Art. 20. A opção feita na forma do art. 19 desta Lei Complementar pelos Estados importará adoção do mesmo limite de receita bruta anual para efeito de recolhimento na forma do ISS 
dos Municípios nele localizados, bem como para o do ISS devido no Distrito Federal. 

S 1° A e"1pra&a Ele pequeAe peite q"e "Mrapassar es limiles a q.,e se releram e& iRGises I ª"li Ele Nput Ele alt. 19 eslaFé a..iamaliaameRle impeâiâa Ele reoolher e ICMS e e ISS Ra leFR'lll 
Ele Simples NaGieRal, a paltir Ele mês s .. bseq..enle ae q..e liY9r eeeniâe e e11aesse, ralali ameRle aes se .. s eslabeleGimORles leaalizaâes Re .,Aiâaâe Ele Feâera,,ae q"e as Re11·er eâataâe, 
ras&al\18aa e âispasle ROO SS 11 e 13 Ele aFt a?. 

§ 1~ A empresa de pequeno porte que uttrapassar os limrtes a que se referem o c1put e o § 4~ do art. 19 estará automaticamente impedida de recolher o ICMS e o ISS na forma do 
Simples Nacional, a partir do mês subsequente àquele em que tiver ocorrido o excesso, relativamente aos seus estabelecimentos localizados na unidade da Federação que os houver 
adotado, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 13 do art. 3~. (Redação dada cela Lei Complementar !f 155 de 2016! Pcoducao de eleito 

§ 1"-A. Os efeitos do impedimento previsto no § 1• ocorrerao no ano-calendárto subsequente se o excesso verificado nao for superior a 20% (vinte por cento) dos limites referidos. 

§ 2~ O disposto no§ 1~ deste artigo nao se aplica na hipótese de o Estado ou de o Distrito Federal adotarem, compulsoliamente ou por opção, a aplicação de faixa de receita bruta 
superior à que vinha sendo ulilizada no ano-calendárto em que ocorreu o excesso da receita bruta. 

§-a~ ~la Ripélese em q"e e reeelRimeRle Ele ICMS º" ao ISS nae esteja senâe elel•aâe per meia Ela Simples NeGieRal per leFÇa ae âispesle Reste artigo e Ae alt. 19 âesta Lei 
Complementar, as lai"8s Ele reeeita Ele Simples Naeienal s•peAeras aquela q"e teARa &iâe ebjele Ele ep0ae peles Estaâes º" pele OislAle Federal selferjle. pera eleile Ele raeslAimeRle Ele 
Simples NaGieAal, r-eENçãe Aa elí~1::.1eta e~1:JivaleAte aos ~emeAtuais retat:iwe& a &&ses impostes OOA&laAtes das AAe)(e& Ia V desta lei CemelemeAtar, ooAfefff\e e saae. 

S 3~ Na Ripétese em que e reeelRimeRle ae ICMS ª" Ele ISS Rêa esleje seR8e e1e1 .. eae por meia ae Si"1ples 'leeieuel per lerQQ ae OispeSla AeSle artigo e "" alt. 19 aesla Lei 
Cemplemenler, as fei•as de raaeita de Simples IJaeienel s" peri9'es équela q.,e ten!le sida abjeta de epljêe peles Estadas"" pele OiStÁte Fadaoel sefraole, pare eleita de FeeelRimeRle de 
6iA1ples 'jeeiBFlBI, Fed.,~le RB elíqwte eqtlÍweleAte ees perneRl..ais Feleti'9s e esses impostes eeAsteAtes das ARB•es I e 'li desta Lei GemplemeAtao, - e eese. ~ 
âf!de eele Lej Gemelemeriter A" 117 de 29111 ff'rOOuçêe de efej!ol 

§ 3~ Na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja sendo efetuado por meio do Simples Nacional por força do disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei 
Complementar, as faixas de receita do Simples Nacional supertores àquela que tenha sido objeto de opção pelos Estados ou pelo Distrito Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do 
Simples Nacional, redução da alíquota efetiva desses impostos, apurada de acordo com os Anexos 1 a V desta Lei Complementar. conforme o caso. {B§Q_acao dada pela Lei 
Complementar nº 155 de 20161 El:!l!;!_ucão de efeito 

§ 4~ O Comitê Gestor regulamentará o disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei Complementar. 

Seçlo IV 
PROC. N2 

Do Recolhimento dos Trtbutos Devidos ~~~~~...,..~--. .... --_,,,.r;;.. 

Art. 21 . Os tribulos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar. deverão ser pagos: 

1 • por meio de documento único de arrecadaçao, instituído pelo Comitê Gestor, 

li · (REVOGAOO) 

FOLHAS 

Ili ·enquanto nao regulamentado pelo Comitê Gestor, até o úttimo dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente àquele a que se referir. 

IV • em banco integrante da rede arrecadadora do Simples Nacional, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. 

§ 1~ Na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte possuir filiais, o recolhimento dos tributos do Simples Nacional dar-se-á por intermédio da matriz. 

§ ~ Poderá ser adotado sistema simplificado de arrecadaçao do Simples Nacional, indusive sem utilização da rede bancária, mediante requerimento do Estado, Distrito Federal ou 
Município ao Comitê Gestor. 

§ 3~ O valor não pago até a data do vencimento sujeitar-se-á á incidência de encargos legais na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda. 

§ 4º A retenção na fonte de ISS das microempresas ou das empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional somente será permitida se observado o disposto no art. 3º da Lei 

Complementar nº 116 de 31 de julhQ.~. e deverá observar as seguintes normas: 

1 e eliq.,ete eplieéwel RB rateflf/le RB IBAte deweré se• iRfermede Ae deoomeRte fiseel e eerTespeAdeFé eo paFeeAt•el de 166 l'f•<iste nee Afle•e• Ili PI w" deste Lei Cemeleme!lle! 
para a fei•a Ele reeeite bruta a q"e e mieoeemprasa w e empresa Ele pequ9001'0f'le estiwer 9"jeite Re mês enterier 90 da presteljêe; 

1 e elíq.,ete eplieéwel ne reteA~ Ae IBAte deweré sao in!ormede RB deoomeAte fiseel e BBlfB&penderé eo pareeAt"el de 166 l"•,;ste nas Ane•es 111, li/, \' w Vt desta Lei CemplementSF 
pera a lei.a de raeeita bruta a que a miereempra•a ""a am"'ase de paq .. ene pe11a astiwar stljeite na mê• antena. ee de Jl'eSleljêe; (fl§.!l~l!!!f:!!:Lei Gemelementar A" 117 Ele ™ f~e de ele1tol 

1 • a allquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá à allquota efetiva de ISS a que a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte estiver sujeita no mês antertor ao da prestaçao; <Redacao dada cela Lei Cornplementar !f 155 de 2016) Produc;lio de efeito 

li na llipétese de e servífle 9"jeite é reten')le ser pre•tade na mês de inleie de atiwidadas da miele&ml>fese ª"empresa de paq .. ane peite, deweFé ser eplieede pele temedao e elíq.,ete 
eeffespeAdeAte ee peroentuel de 166 referente é meAOI ell~uete Pfe•iste Aes ARe>tes 111 !Yeu Y deste Lej Cemelemeeter. 

li ne Ripétese de e •erviQQ sujeite é reten')le ser prestada na mê• de inleie de etiwidedes de mieoeemJl'ese ª" emJl'ese de peq.,ene pe11e. de'9Fé ser aplieede pele tamader a etiqueta 
eerrespendeRle ee pereeRluel de 166 ralerei1te é meAer eliq.,ete Jl'&,;ste na• AAe•es Ili, l'I, V 9tf-\ll-de9le Lei GemplementeF, fBedeelo !lede eele Lei Gemelement!!! Aº 147 de 
~ 

li . na hipótese de o serviço sujeito á retenção ser prestado no mês de inicio de atividades da microempresa ou da empresa de pequeno porte, deverá ser aplicada pelo tomador a 
alíquota efetiva de 2% (dois por cento); IRedacao dada cela Lei Complementar nº 155 de 20161 Produc;ao de efeito 

Il i - na hipótese do inciso li desta parágrafo, constatando.se que houve diferença entra a allquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à microempresa ou empresa de pequeno 
porte prestadora dos serviços efetuar o recolhimento dessa diferença no mês subseqüente ao do início de atividade em guia própria do Município; 

IV - na hipótese de a microempresa ou empresa da pequeno porte estar sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá a retenção a que se refere 
o c1put deste parágrafo; 

\l--ne-llipétese de e mieoeemprase ª" amJl'ese Ele peq.,eRB parte Rêa iAlermer e ellquete Ele q"e tratem as ineises 1 e li deste parégrele RB deoomente fiseel, epliBBI se é e eliq.,ete 
eerrespoodeRle eo pareeRt..al de 166 ralereRle é meier eliq.,eta prewiste Ree ~:Y:®sta Lei Gem~Qf. 

\J AB Ripétese de e mieoeemprase w em"'ese de pequeAe peite Rêa iAleFR'lllr e eliqwte de que tratem as ireises 1 e li deSle P91égrele Ao dootlmeRle fiseel, epliBBI se é e eliq..ete 
eeffespenâeRle 90 pereentuel de 166 referente é maior ellq•eta prewiste MS Ane•es 111, Ili, 'l w VI deste Lei Cemplemantar; !fül!i~.~e Lei Gemple~ 

í!llHJ f Pred.,eê• de eleite) 

V . na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte nao informar a allquota de que tratam os incisos 1 e li deste parágrafo no documento fiscal , aplicar-se-á a alíquota 
efetiva de 5% (cinco por cento); .(R~~otementar oº 155 de 201~) ~ 

VI - nao será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a allquota do ISS informada no documento fiscal for infertor á devida, hipótese em que o recolhimento dessa 
d~erença será realizado em guia prôpna do Município; 

VII - o valor retido, devidamente recolhido, seré definitivo, nao sendo objeto de partilha com os municípios, e sobre a receita de prestação de serviços que sofreu a retenção nao haverá 
incidência de ISS a ser recolhido no Simples Nacional. 

§ 4~-A. Na hipótese de que tratam os incisos 1 e li do § 4~. a falsidade na prestaçao dessas informações sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou os administradores da 
microempresa e da empresa de pequeno porte, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, és penalidades previstas na legislação crtminal e tributárta. 

§ 5~ O CGSN regulará a compensação e a restituição dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido. 

§ 6~ O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para titules 
federais , acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês antertor ao da compensação ou restituição, e de 1 o/o (um por 
cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. 

1010512019 15 :22 



Lcp 123 

17 of32 

§ 7'!_ Os valores compensados indevidamente serão exigodos com os aaésomos moratólios de que trata o ~ 

§ ~ Na hipótese de compensação Indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada pelo SUJ"'to passivo, o contnbuinte estanl suierto à multa isolada aplicada no 
percentual previsto no inciso 1 do ca do art. 44 d Lei n° 9 430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de câlculo o valor total do débrto indevidamente 
compensado. 

§ ~ É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional, inclusive de natureza nllo tnbutâna, para extinção de débitos do Simples Nacional 

§ 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas. salvo por ocasião da compensação de oflao 
oriunda de defenmento em processo de restrtuição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional. 

§ 11 No Simples Nacional, é permitida a compensação tão somente de créditos para extinção de débitos para com o mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo. 

§ 12 Na res1rtu1çao e compensação no Simples Nact<>nal serão observados os prazos de decadência e prescriÇão previstos na Lei oº 5 172. de 25 de outubro de 1966 CC6d1ao 
Iobutádo Nacional) 

§ 13. É vedada a cessão de créditos para extinção de débitos no Simples Nacional 

§ 14. Aplica-se aos processos de restrtuição e de compensação o nto estabelecido pelo CGSN 

§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos recolhimentos em atraso dos 
débitos tributàrios apurados no Simples Nacional, observado o disposto no§ 3" deste artigo e no art 35 e ressalvado o disposto no§ 19 deste artJgo CViQe Le• Complementar n" 1~ 
de 2016) 

§ 16. Os débitos de que trata o§ 15 poderão ser parcelados am até 60 (sessenta) parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN. 
155 de 2016) 

fYide Le1 Co!rolemeotac lf 

§ 17 O valor de cada prestação mensal, por oca51Ao do pagamento, será acrescido de jLN"os equivalentes á taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para 
títulos federais, SCl.mulada mensalmente, calrulados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento. e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em 
que o pagamento estiver sendo efetuado. na fomia regulamentada pelo CGSN. Móe Lei Complementar rf 155 de 2016) 

§ 18 Senl admitido reparcetamento de débitos constantes de parcelamento em rurso ou que tenha sido rescindido, podenidO ser 1ncluldos novos débrtos, na forma regulamentada pelo 
CGSN IVide L"' Comolemeotar o" 155 de 2016) 

§ 19. Os débitos constituldos de forma isolada por parte de Estado, do Oístrito Federal ou de MlM"llCipto, em face de ausênCta de aplicativo para lançamento unificaclo, relabvo a tnbuto de 
sua competência. que não esti-em inscritos em Oívida Ativa da União, poderão ser parcelados pelo ente responsávei pelo lançamento de acordo com a respec11va legislação na fomia 
regulamentada pelo CGSN. fYide Lej Comolemeotar oº 155 de 2016) 

§ 20 O pedido de parcelamento deferido importa confissão lrretratàvel do débito e configura confissão extrajudicial. CVide Lej Complementar rf 155 de 2016) 

§ 21 Serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de oficio previstas na legislação federal, conforme regulamentação do CGSN. 
Comolemeotauf 155 de 2016! 

§ 22 O repasse para os entes federados dos valores pagos e da amortização dos débitos parcelados serâ efetuado proporcionalmente ao valor de cada tributo na composição da divida 
consolidada 1Yide Lej Comolemeotarn' 155 de 2016) 

ZQ.12) 
§ 23 No caso de parcelamento de débito insano em divida ativa, o devedor pagará rustas, emolumentos e demais encargos legais. Jl{jQe l&U&IDJllementar oº 155 de 

§ 24. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para 1nscnçAo em dívida ativa ou prosseguimento da execução, contorme o caso, atê dehberaçAo do CGSN, a 
falta de pagamento: l'Me Lei Cocnplemeotar !f 155 de 2016) 

1 - de 3 (três) parcelas. consecutivas ou não; ou 

li . de 1 (uma) parcela. estando pagas todas as demais. 

§ 25 O documento previsto no inciso 1 do caput deste artigo deverá conter a partllha discriminada de cada um dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional. bem como os valores 
des!lnados a cada ente federado. ~~aJ.§LComolerneotar nº 155 de 2016) ~ 

Alt 21-A A inscrição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal - CADIN, somente ocorrerà mediante 
notdícaçao prévta com prazo para contestação (Incluído cela~ (Er2!l\l~e1eiJQ) 

Art 21 -8 Os Estados e o Oístrito Federal deverão observar, em relação ao ICMS. o prazo mlnimo de 60 (sessenta) dias, contado a partir do primeiro dia do mês do fato gerador da 
obrigação tributâria, para estabelecer a data de vencimento do imposto devido por subst1t1.1ç.Ao tnbutâria, tnbutação concentrada em 001a úrMca etapa (monofâsica) e por antecipação tributària 
com ou sem encerramento de tributação. nas hipóteses em que a responsabilidade recair sobre operações ou prestações subsequentes, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor 
(lnduldo pele Lei Complementar n° 147 de 2014) 

Seçlo V 

Art 22 O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses do total arrecadado. inclusive encargos legais, para o: 

1 • Murncipio ou Oístrito Federal, do valor correspondente ao ISS; 

li - Estado ou Oístrito Federal, do valor correspondente ao ICMS. 

Ili - Instituto Nacional do SeglM"O Social, do valor correspondente â Contnbução para manutenção da Segl.ridade Social 

Parágrafo .:..iico. Enquanto o Comitê Gestor nao regulamentar o prazo para o repasse previsto no inaso li do caput deste artlgo, esse serà efetuado nos prazos estabelecidos nos 
convênios celebrados no âmbito do colegtado a que se refere a alinea g do IC1C1so XII do§ 2° do art 155 da Coasutu1cão federal 

Seçlo VI 

DoaCr6dltoa 

Art. 23 As mietoempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus â apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições 
abrangidos pelo Simples Nacional. 

§ 1• As pessoas jl.ridicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tnbutâria nao optantes pelo Simples Nacional terão direito a etédito correspondente ao ICMS incidente sobre as 
suas aquoslÇÕes de mercaclonas de mtctoemp<esa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas á comercialização ou industrialização e observado, como 
limtte, o ICMS efeuvamente devtdo pelas opiantes pelo Simples Nact<>nal em relação a essas aq1.1sições. 

§ 29 A allquota aplicâvel ao câlculo do crédito de que trata o§ 1• deste artJgo deverâ ser informada no dOOJmento fiscal e corresponderá ao percentual de ICMS prev1Sto nos~ 
li desta Lei ComQlerneotar para a faixa de re<:e1ta bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sui.,.ta no mês anterior ao da operação 

§ 3' Na hipótese de a operação ocorrer no mês de inicio de at1vtdades da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nact<>nal, a allquota aplicável ao cálculo do 
crédito de que trata o§ 1• deste artigo corresponderá ao percentual de ICMS referente á menor alíquota prev1Sta nos Anexos 1 ou li d8sta Le1 Comolemeotac 

§ 42 Niio se aplica o disposto nos §§ 1• a 3' deste artigo quando: 

1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita â tributação do ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais; 

li - a microempresa ou a empresa de pequeno porte não infomiar a allquota de que trata o § 29 deste artigo no dOOJmento fiscal; 

Ili • houver isenção estabelecida pelo Estado ou Oístrrto Federal que abrania a faixa de re<:eita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês da 
operação. 

IV - o remetente da operaçao ou prestação con5'derar, por opção, que a allquota determinada na forma do gput e dos§§ 1° e 2° do art 18 deSta Le1 Comolementar deverá incidir sobre 
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a r8Celta recebida no mês 

§ f:ll Mediante del1beraçto exdUS1va e unolateral dos Estados e do Oostnto Federal, pod«à ser concedido âs pessoas jurfdicas e aquelas a elas eq..i~s pela leglslaçlo tobl.Una alo 
optantes peto Srnples Naoonal a6dito oorrespondente ao ICM S onodente sobre os 1ns0010s whzados nas mercadonas adquondas de in<lústna optante pelo Simples Naoonal, sendo vedado o 
estabefeamento de d~erenc:iação no valor do ctéd~o em razão da procedência dessas mereadonas 

§ 6! O Comt6 Gestor do Simples Naaonal disaphnara o disposto neste 8f1lgO 

An 24 As ITlKT08fllP"ISS e as empresas de pequeno porte optantes peto Simples Naoonal não poderão ubhzar ou destinar qualquer valor a lfhAo de ncenbvo fiscal 

§ 1° Não serão conSlderadas quaisquer alterações em bases de câlculo, allquotas e perceotuats ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contnbu1ção apurado na forma do 
Simples Nactonal, estabelecidas pele União, Estado, Oostrito Federal ou MunodptO, exceto as previstas ou autonzadas nesta Lei Complementar !Bedacio dada Dela Lei 
Complementar nº 155. de 2016! Pro<l!do de eleito 

~la Lei Complementar nº 155 de 20H!l E.!2d~ele110 

Seçio VII 

Da• Obrlgaçoaa Flacal• Ac .. aórlH 

Art 25 A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Naaonal deverá apresentar anualmente á Secr niroo !!rasll dedaiãÇao únoca e 
slmpltficad<I de in1ormações SOC1oeoonõrmcas e fiscais, que deverá ser disponobthzada aos órgãos de fiscal1zaçilo tnbutárla e pr8Vldenaéna, observados prazo e modelO aprovados peto CGSN e 
obserVado o disposto no§ 15-A do ao. 16. 

§ 1° A dedaração de que trata o caput deste artJgo constituo confissão de divida e mtrumento hâbtl e sufioente para a exig6noa dos tributos e contnbuoções que não tenham Sido 
recoltvdos resultantes das informações nela prestadas. 

§ 2" A srtuaçlo de inabVldade deverá ser informada na dedaração de que trata o caput deste artJg<>, na forma regut81118fltada pelo Cormtê Gestor 

§ 3~ Para efetto do disposto no § ~ deste arbgO, con5'dera"58 em snuação de I08tMdade a l1llCJ'08fTl))(sa ou a empresa de pequeno porte que não apresente mutação patnmonoal e 
abVldade operaoonaJ durante todO o ano-calendéno 

§ 4~ A dederaçAo de que trata o caput deste artigo, reiabva ao MEi definodo no art IS.A de~ Corno!emeotar. contera, para eleoto do disposto no 111. 3' daJ.iLCornJl!ementar nt ~ 
de 1t QUaoetro dL1m t»someote as 1n1ormações relallVas á receota bruta total SUJ81ta ao ICMS. sendo vedada a instrtuoção de dedarações ad1a008ls em decorr6naa da refenda Leo 
Complementar 

§ 5~ A dedaração de que trata o caput. a partir das Informações relatJvas ao ano-calendáno de 2012, poderá ser prestada por meoo da dederaçAo de que trata o§ 15-A do art. 18 desta 
Lei Complementar, na period1adade e prazos definodos pelo CGSN Cloclu!do pela L" ComQlementar rf 147 de 20141 

Art. 26 As rmaoempresas e empresas de pequeno porte optanles pelo Simples Nacional ficam obrigadas a 

1 - emibr documento fiscal de venda ou prestação de servtço, de acordo com mstf\JÇÕes expedidas pelo Corrntê Gestor; 

li - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apureçAo dos Impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessõnas a que se refere o 
art 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencoal e não prescriles eventuais ações que lhes sejam pertinentes 

§ 1• O MEi fará a comprovação da recerta bruta mediante apresentaçao do registro de vendas ou de prestaçao de 581\'ÍÇOS na forma estabeleada pelO CGSN. ficando dispensado da 
ermssao do documento fiscal previsto no 1ndso 1 do caput, ressalvadas as t>póteses de emissão obogatóna previstas pelo referido Cormtê. 

1 - (REVOGADO) 

li - (REVOGADO) 

111 - (REVOGADO) 

§ ~ As demats rmcroempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos lnasos 1 e li do caput deste artJgo, deverão, amda, manter o hvro.aixa em que sera 8501!\nlda 
sua fT10VllTl8otaçA financetra e bancária 

§ 3~ A exig6noa de dedaração .:nica a que se refere o~ do art 25 deSla L~ não desobnga a prestaçao de informações relattvas a ten:eoros 

§ 4° É vedada a ex1génaa de obngaçOes lnbulârias acessõnas relabvas aos tnbutos apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por met0 
do Portal do Simples NaCI0081, bem como. o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterats pelos entes federabvos, exceto os progames de adadanta fiscal (!LedaÇão 
~l~l!lll!!Otar nº 147 de 2014) 

§ 4°-A. A esanuração fiscal dig11a1 ou obngação equivalente nao poderé ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Naaonal, salvo se, 
cumulativamente. houver: (lnc;luldo pela Lei Comi>l<l!nentar nº 47, ~14) 

1 - autonzaç&o especifica do CGSN, que estabelecerá as condições para a obngatonedade, {lnduldo pela Lei Complementar nº ]47, de 20141 

li · dosponobthzação por parte da adminis1reçAo tributâria eslipulan1e de aplicabVo gratuito para uso da empresa optante Clndu!do pela Let CooiQ!tmeolar n• 147 óe 2014) 

§ 4°-8 A exigênaa de apresentaçao de Nvros fiscais em met0 eletrõntoo aplicar-se-á somente na tvpótese de subsbtuoção da entrega em meto convenaonal, cu,a obllgatonedade tenha 
Sido pr9vla e espeaficamente estabeleada pelo CGSN !!Il!;Mdo peta Lei Comolemeotar O" 147 de 2014! 

§ 4°-C Até a tmplantação de sistema naaooal l6llforme estabele<:ado pelo CGSN com compar!Jlhameneo de 1ntormações com os entes ~. permanece vá~da norma pubhcada por 
ente federado até o pnmeiro tnrnestre de 2014 que tenha veoaAado 8Xlgênaa vigente de a microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar escrituração fiscal digital ou obngaçlo 
9QU1valente !lnduldo pela Leo Comolementar nº 147 de 2014) 

§ 5° As microempresas e empresas de pequeno porte ficam SUJ81tas á 8f'(f8g8 de dederaçAo aletrõntca que deva conter os dados referentes aos seMÇOS prestados ou tomados de 
terceoros, na contOITTlldade do que dispuser o Cornrtê Gestor. 

§ 6" Na t>pótese do § 1• deste artigo 

1 - deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação de seMÇOS, na forma regulamentada pelO COOlltê Gestor, os documentos fiscais comprobatónos das entradas de 
mercadonas e S8rVIÇOS tomados referentes ao periodo, bem como os doCl.mentos fiscais relativos ás operações ou prestações realizadas eventualmente emllidos, 

li - será obngatória a emissão de documento fiscal nas vendas e nas prestações de sefVIÇOS realizadas pelo MEi para desbnaláno cadastrado no Cadastro NaClonal da Pessoa 
Jurtdica (CNPJ), ficando dispensado desta emissão para o consurmdor final 

§ ZO Cabe ao CGSN dispor sobre a exigência da certificação digital para o cumprimento de obrigações principais e acessooas por parte da microempresa. lndusive o MEi, ou empresa de 
pequeno porte optante pelo Simples Nacional, inclusive para o recolhimento do FGTS 

§ 8" O CGSN poderá d1scipl1nar sobre a dispornbtlização, no portal do SIMPLES Nacional. de documento fiscal aletrôn100 de venda ou de presteçAo de S8fVIÇO para o MEi, rniaoempresa 
ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. ~pela Le< ComQlemeotar rf 147 de 2014! 

§ go O desenvolvimento e a manutenção das soluções de tecnologia, capaataçao e orientação aos usuânos relabvas ao disposto no § ao. bem como as demais relativas ao Simples 
Naaonal. poderão ser apooadas pelo S8fVIÇO Brasileiro de Apooo âs M1ao e Pequenas Empresas - SEBRAE Clociuldo pela Leo ComDlemeotar O" 147 de 2014) 
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§ 10 O ato de emissão oo de recepção de docunento fiscal por met0 eletrOnlco estabeleodo pelas administrações ltibutáoias, em qualque< moda~dade. de entrada, de salda oo de 
prestação. na foona est~da peto CGSN. representa sua própna esaituraçao fiscal e elemento suficiente para a fundamentac;Ao e a consbtuoçao do crêdito tnb<Uno {loc!ufdo 
l!!!ti!LComo!ementar rf 147 de 20141 

§ 11 Os dados dos documentos fiscais de qualquer espéae podem ser oompar1Jillados entre as admrntraÇÕeS ltibl.(ánas da Urlio. Estados. Dostnto F-..al e Muntelpoos e. quando 
8IMldos por meoo ele1rõrlco, na foona estabeleada pelo CGSN. a mocroe11"9'fl8 oo ~esa de pequeno porte optante pelo Simples Naaonal fica desobngada de transmtllr seus dados as 
adllllnos11llÇOes tnbúánas Clnciu!do pela Lei Çomp!ementtr n" 147 de 2Q14) 

§ 12 As tnformaQOes a serem prestadas relativas ao ICMS devido na lomla prevista nas allneas a. g e h do inaso XIII do § 1~ do art 13 serio fomeodas por meto de aphcativo 
U..CO Uoduldo peta Let Comolemeotac !f 147 de 20141 tE'mducão de eleito) 

§ 13 Fica estabeleoda a obligaton- de utilização de documentos fiscatS eletrõntcos estabeleodos pelo Confaz nas operações e prestações retabvas ao ICMS efetuadas por 
microempresas e empresas de pequeno porte nas t.póteses previstas nas allneas a. g eh do inciso XIII do§ 1° do art 13. Clncluldo peta Lei ComDiemeotar rf 117 de 2014) 
!Producão de ece11ol 

§ 14 Os aplicativos necessénos ao cumpnmento do disposto nos§§ 12 e 13 deste artigo serão disponiboltZados, de f00T1a gratuita. no portal do Simples Naoonal 
~a Lei Complementar n" 147. de 2QH) fü·odUÇão de efeito) 

§ 15 O CGSN regulamentara o disposto neste artigo. Clocluldo pela Let ComDiemeotar !f 147 de 2014l 

Art 27 As m""oempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples NllCIOnal poderão. opcionalmente. adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das 
operações real izadas. confOOlle regultwnentaçio do Comitê Gestor 

Seçlo VIII 

Dll Eacluslo do Slmplff N.c:lonal 
PROC. Nll __ __,,+--.-T-r-?.-.. 

Art 28 A exctusio do Simples Naoonal sera farta de oficio oo mediante comurocação das empresas optantes 

Panlgrafo .:ri.to As regras pr8V1stas nesta seção e o modo de sua implementação serio regulamentados pelo Com~ê Gestor 

Art 29 A exdusio de oftcio das empresas optantes pelo Simples Naoonal dar-se-â quando 

1 - venflcada a falta de COllU'lcaçào de exdusio obngatória. 

FOLHAS 

li • for olereado embaraço â fiscalllaçào. caractenzado pela negativa não jusbficada de 8XJboçAo de ltvrOS e documentos a que esbverem obngadas. bem como pelo não torneamento de 
1nf00T1ações sobnl bens. movimentação financeira. neg6cto oo atividade que esti~ 1nbmadas a ap<esentw. e nas demais hipóleses que autorizam a requlslç&o de auxlho da força piJbl1ca. 

Ili • for ofereoda reststência à fiscalização. caractetizada peta negativa de acesso ao est~mento. ao domtcilt0 fiscal oo a qualque< outro local onde desenvolvam suas abvtdades oo 
se encontrem blsns de sua propriedade; 

IV - a sua const1tu1Ç&o ocorrer por interpostas pessoas, 

V - 11ver sido constatada prébca re11erada de infração ao disposto nesta Lei Complementar. 

VI . a empresa for declarada inapta. na forma dos aaL6J. e~ oº 9.430 de 27 de dezembro de 1996. e alterações postenores. 

VII - comere1al1Zar mercadorias olJteto de contrabando ou descaminho, 

VIII • hou- falta de escnturaçio do ltvro-caxa ou não permitir a idenbftcação da movimentação nnanoetra. incluS1ve bancána. 

IX • for constatado que durante o ano-ealendáno o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por oento) o valor de ingressos de recursos no mesmo perlodo. excluldo o ano de 
lnÍCIO de atividade, 

X • for constatado que durante o ancxalendAno o valor das 8QLISIÇÕ8S de mercadonas para oomeraalllaçio oo industnaltZaçào ressalvadas t.póleses 1usllficadas de aumento de 
estoque, for supenor a 80% (Oitenta por oento) dos tngressos de recursos no mesmo pertodo, exdufdo o ano de tnlao de atlVldade, 

XI. houver desaJ~mento reoterado da obngaçAo contJda no~. 

XII - Clrrlbr de foona reoterada da folha de pagamento da empresa oo de documento de informações prevtsto peta legtslaçAo pr8Vldenclána. trZaihista oo tnbutána. segurado empregado, 
trZalhador avulso oo contnbllnte individual que lhe preste seMÇO 

§ 1~ Nas hipóteses previstas nos incisos li a XII do caput deste artJgo. a exdusio produZJrâ efeitos a partir do pr6pno mês em que tneomdas. impedindo a opção pelo regime 
d~erenciado e favorecido desta Lei Coo1llementar pelos ptóXJmos 3 (três) anos-calendâno segutntes 

§ ~ O pnszo de que trata o § 1° deste artigo serâ elevado para 10 (dez) anos caso seia constatada a utihzaçto de artificio. ardil oo qualque< outro meio fraudulento que Induza ou 
mantenha a fiscahzaçio em erro. com o fim de sl.l)llmir oo reduZJr o pagamento de tnbuto apuràvel segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar 

§ 3~ A exclusão de oficio serâ realizada na f00T1a regulamentada pelo Comitê Gestor. cablsndo o lançamento dos tnbutos e contnbu1ções apurados aos nsspecltvos entes tnbutantes 

§ 4~ (REVOGADO) 

§ 5~ A competência para exclusão de oficio do Simples NllCIOnal obedeCe ao disposto no an 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39. ambos desta Lei Complernentw 

§ St Nas hipóteses de exdusAo previstas no c•put. a noltflcaçAo: 

1 - serâ efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e 

li - poderâ ser feota por meio eletrõrnco. observada a regulamentação do CGSN 

§ 7' (REVOGADO) 

§ 81 A notJflC8Çio de que trata o § St aplica-se ao 1ndefenmento da opção pelo Simples Nacional 

§ 9'! Considera-se prattca reiterada. para fins do disposto nos incisos V. XI e XII do c•put 

1 - a ocorrêncta, em 2 (dois) oo mas perlodos de apuração. consecutJvos oo ahemados, de td6ntJcas infrações, 1nclUS1ve de natll'eza aoessóna. venflcada em retaçAo aos útttm0s 5 (anco) 
anos-calendàno, fonnaltZadas por 1ntenn6dto de auto de infração oo nollficaçAo de lançamento. oo 

li • a segooda ocorr6naa de 1déntJcas infrações. caso S8Jll constatada a ut1hzaçio de artJflao. arótl ou qualquer outro meio fraudulento que induza oo mantenha a fiscaltZaçào em erro. 
com o nm de supnm~ oo redUZJr o pagamento de tnbuto. 

Art 30 A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte. dar-se..;! 

1 - por opção. 

li - obngatonamente. quando elas incorrerem em qualquer das Situações de vedaç4o pnsvistas nesta Lei Complementar, ou 

Ili • obngatonamente, quando ultrapassado, no ano-calendar1o de inicio de atividade. o limite proporcional de receita bruta de que trata o § ZO do art 32. 

IV - obrigatoriamente. quando uhrapassado. no ano-calendârio. o limite de nscetta bruta pr8V1sto no lnaso li do c•put do art. 3~ quando não estiver no ano-calendâno de inicio de 
atividade 

§ 1° A exdusio deverâ ser comUnK:ada à Seaetaria da Reoetta F-..... 

1 • na hipótese do 1naso 1 do c!lpUI deste artigo. até o úlbrno doa útil do mês de janeiro. 
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li - na hipótese do inciso li do caput deste artigo, até o último dia útil do mês subseq08nte 8quele em que ocomda a snuação de vedação; 

Ili - na hipótese do inciso Ili do uput: 

a) até o último dia útil do mês seguinte âquale em que tiver ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o§ 10 do art. 3º; ou 

b) até o último dia útil do mês de ianetro do ano-calendârio subsequente ao de inicio de atividades, caso o excesso seja inferior a 20% (vinte por cento) do respectivo limite; 

IV - na hipótese do inciso IV do caput 

a) até o último dia útil do més subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do limite de receita bruta pr8V1Sto no IOC!SQ li do c.1put do art 32, ou 

b) até o último dia útil do més de janeiro do ano-<:alendàrio subsequente. na hipótese de não ter ultrapassado em mats de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta pre111sto no~ 
lJJjQ_ç_aputJlo ~. 

§ 2° A comunicaçao de que trata o caput deste artigo dar-se-â na forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor. 

§ 3! A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP â Secretaria da R8C8lta Federal do Brasil, eqUivaleré é comunicação obngatória de exdusão do Simples Nacional nas 
seguintes l>póteses: 

1 - alteração de natureza juridica para Sociedade Anónima, Sociedade Empresâna em Comand1ta por Ações, Sooedade em Conta de ParttcipaçAo ou Estabelecimento, no Brasil, de 
Sociedade Estrangeira; 

li - inclusão de atividade económica vedada à opçlio pelo Simples Nacional; 

Ili - inclusão de SÓCIO pessoa 1urldica; PROC. N2_~,;ii:;,_.~~~---
IV - 1ndusão de sócio domiCil1ado no exterior; FOLHAS 
V - cisão parcial; ou 

VI - extinção da empresa 

Art. 31 . A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produziré efeitos 

1 - na hipótese do iOQso 1 do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1~ de janeiro do ano-<:alendério subseqüente, ressalvado o disposto no§ 4~ deste artigo, 

li - na hipótese do~ li do cal1'!! do art 30 desta Lei ComQ!ementar, a partir do més seguinte da ocorrência da situação impeditiva; 

Il i - na hipótese do 1ooso Ili do caput do art. 30 <lesta Let Complementar. 

a) desde o inicio das atividades; 

b) a partir de 1° de janeiro do ano-<:alendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporoonal de que trata o § 10 do art 3º, 

IV - na hipótese do ioclso Y do cN>ut do art 17 <lesta Lei Complementar, a partir do ano-calendério subseqüente ao da ciéncia da comunicação da exclusão; 

v - na hipótese do IOC!so IV do caput do art 30: 

a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do limite de receita bruta previsto no inciso li do art 32, 

b) a partir de 1~ de janeiro do ano-<:alendério subsequente, na t>pótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o l1m1te de receita bruta previsto no inciso li do art. 3o. 

§ 1~ Na hipótese prevista no inciso Ili do caout do art 30 desta Lei Com~. a microempresa ou empresa de pequeno porte nao poderé optar, no ano-calendério subseqüente ao do 
inlCIO de atividades, pelo Simples Nacional. 

§ ~ Na hipótese dos incisos Y e XYI do caput do art 17. serà permitida a permanência da pessoa jur1dica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da 
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. 

§ 3~ O CGSN regulamentarà os procedimentos relaavos ao impedimento de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limltes estabelecidos 
na forma dos iOC!sos 1 ou li do art 19 e do art 20. 

§ 4~ No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser exclulda do Simples NaCIOnal no mês de janeiro, na hipótese do inciso 1 do caput do aa. 30 desta L8! 
Complementar. os efeitos da exdusao dar-se-ao nesse mesmo ano. 

§ 5~ Na hipótese do inciso li do caput deste artigo. uma vez que o motivo da exdusão deixe de existir, havendo a exdusão retroativa de oficio no caso do jnciso 1 do caput do art. 29 desta 
Let Complementar. o efeito desta dar-se-à a partir do mês seguinte ao da ocorrência da sttuação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do ano-calendtlrio em que a referida situação d8!xou 
de existir. 

Art. 32. As mtcroempresas ou as empresas de pequeno porte excluldas do Simples Nacional sujettar-se-ão, a partir do perlodo em que se processarem os efeitos da exdusão, és 
normas de tributação aphcàveis às demais pessoas jurldicas. 

§ 1 ~ Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da allnea a do inciso Ili do caplJ! do art 31 desta Lei Complementar. a microempresa ou a empresa de pequeno porte 
desenquadrada ficara sujeita ao pagamento da totalidade ou d~erença dos respectivos impostos e contnbulções, devidos de conformidade com as normas gerais de 10C1déncia. acrescidos, tão
somente, de juros de mora, quando efetuado antes do inicio de procedimento de oficio. 

§ ~ Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo podera optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido na forma do 
lucro presumido, lucro real trimestral ou anual 

§ 3'! Aploca.se o cisposto no caput e no§ 1~ em refação ao ICMS e ao ISS à enµesa impedida de recolher esses impostos na toona do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites 
a que se reterem os inasos 1 e li do caput do art 19, ralattvarnente ao es.-..Omento localizado na ~ da federaçAo que os houver adotado. 

Seçlo IX 

Daflscallu çlo 

Art 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para venficar a ocorrência das hipóteses previstas no i!J....l2 
desta Ler Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento. e, 
tratando-se de prestação de serviços inciu ldos na competência tributária m unicipal , a competência serâ também do respectivo IVluniclplo 

§ 1 ~ As Secretanas de Fazenda ou F1nanças dos Estados pod....ao celebrar convênio com os Municipios de sua 1urisd1ção para atribuir a estes a fiscalização a que se refere o caput 
deste artigo. 

§ 1~-A. Dispensa-se o convênio de que trata o§ 1~ na hipótese de ocorrência de prestação de serv1ços sujeita ao ISS por estabeleCimento localizado no Munlcfpoo 

§ 1 ~-B. A fiscalização de que trata o caput, após iniciada, poderâ abranger todos os demais estabel8Clmentos da microempresa ou da empresa de pequeno porte, independentemente da 
atividade por eles exercida ou de sua localização. na forma e condições estabalecidas pelo CGSN. 

§ 1 ~-C As autondades fiscais de que trata o caput têm competência para efetuar o lançamento de todos os tributos previstos nos incisos 1 a Yll l do art 13, aptxados na forma do 
Simples Nacional, ralabvamente a todos os estabalecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor 

§ 1 ~-0 A cornpetêOC!a para autuação por desC1.rTiprimento de obngação acessória é privabVa da admtnistraçao tributâna perante a qual a obrigação devena ter sido cumprida. 

§ :ZO Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer alguma das at1V1dades de prestação de sarv1ços previstas no § 5º-C do art 18 <lesta Lei Com~ 
cabaré é Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização da Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da empresa, de que trata o aa. 22 da L8! no 8 212 de 24 de julho de J99L 
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§ 3~ O valor nao pago, ap<rado em procedimento de fiscalização, sera exigido em lançamento de alicio pela autoridade competente que realizou a fiscalização 

§ 4~ O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo. 

SeçloX 

§ 1~ É permitida a prestação de assistência mútua e a permuta de informações entre a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. relativas 
ás microempresas e às empresas de pequeno porte. para fins de planejamento ou de execução de procedimentos fiscais ou preparatórios. Onciuído pela Lei ComDlemeotar nº 155 
~ Produc&o de etejto 

§ 3~ Sem prejuízo de ação fiscal individual, as administrações tributárias poderão utilizar procedimento de notificação píâvia visando à autooegularização, na foona e nos prazos a 
serem regulamentados pelo CGSN. que não constituirá inicio de procedimento fiscal. (Inclui do pela Lei ComDlementar nº 155 de 2016) f[QQ_u@O de efetto 

§ 4~ ('lrnDQ). Oociuído pela Lei Complementamº 155 de 2016) prooucao de efeito 

Seçlo XI 

Doa Acr6sclmos Legais 

Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, insctttas no Simples Nacional, as noonas relativas aos juros e multa de 
mora e de oficio previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS. 

Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa juridica do Simples Nacional, nos prazos determinadOs no §_l~®..art..JO___düla .. Lii .. COOlllle!ll!llJlar. sujeitará a 
pessoa jurídica a multa correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de confoonidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o inicio dos efeitos 
da exclusão, não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais). insuscetível de redução. 

Art. 36-A. A falta de comunicação, quando obrigatória, do desenquadramento do microempreendedor individual da sistemática de recolhimento prevista no art 18-A <lesta Lei 
Complementar nos prazos determinados em seu § 7~ sujeitará o microempreendedor individual a multa no valor de RS 50,00 (cinquenta reais). insusceptivel de redução. 

Art. 37. A imposição das multas de que trata esta Lei Complementar não exclui a aplicação das sanções previstas na legislação penal, inclusive em relação a declaração falsa, 
adulteração de documentos e emissão de nota fiscal em desacordo com a operação efetivamente praticada, a que estão sujeitos o tttular ou sócio da pessoa jurtdica 

Art. 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar a Oeclaração Simplificada da Pessoa Jurtdica a que se refere o art. 25 desta Lei CornDlementar, no prazo fixado, ou que a apresentar 
com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação. ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos. no prazo estipulado pela 
autoridade fiscal, na foona definida pelo Comitê Gestor, e sujeitar-se-á ás seguintes multas: · 

1 - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos e contribuições infoonadOs na Oeclaração Simplificada da Pessoa J..-ídica, ainda que 
integralmente pago, no caso de fatta de entrega da declaração ou entrega após o prazo. limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no§ 3~ deste artigo; 

li • de R$ 100,00 (cem reais) para cada grupo de 10 (dez) infoonações incorretas ou omitidas. 

§ 1 ~ Para efeito de aplicação da mutta prevista no inciso 1 do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a 
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de nãe>-apresentação, da lavratura do auto de infração. 

§ 2~ Observado o disposto no§ 3~ deste artigo, as multas serão reduzidas: 

1 - à metade. quando a declaração for apresentada após o prazo. mas antes de qualquer procedimento de oficio; 

li - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em intimação. 

§ 32 A multa minima a ser aplicada será de R$ 200,00 (duzentos reais). 

§ 4~ Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor. 

§ 5~ Na hipótese do§ 4~ deste artigo, o sujetto passivo será intimado a apresentar nova declaração, no prazo de 10 (dez) dias. contadOs da ciência da intimação. e sujettar-se-á à multa 
prevista no inciso 1 do caput deste artigo, observado o disposto nos§§ 1~ a 3~ deste artigo. 

§ 6~ A mutta mínima de que trata o§ 3~ deste artigo a ser aplicada ao Microempreendedor Individual na vigência da opção de que trata o at 18-A desta Lei Complementar será de RS 
50,00 (cinqüenta reais). 

Art. 36-A. O sujeito passivo que deixar de prestar as informações no sistema eletrônico de cálculo de que trata o§ 15 do art 18. no prazo previsto no§ 15-A do mesmo atigo, ou que as 
prestar com incorreções ou omissões. será intimado a fazê-lo, no caso de não apresentação. ou a prestar esclarecimentos. nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal. na 
foona definida pelo CGSN. e sujeitar-se-á és seguintes multas, para cada mês de referência: 

1 - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração. a partir do primeiro dia do quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores. incidentes sobre o montante dos 
impostos e contribuições decooentes das infoonações prestadas no sistema eletrônico de câtculo de que trata o § 15 do art 18, ainda que integralmente pago, no caso de ausência de 
prestação de informações ou sua efetuação após o prazo. limitada a 20% (llÍnte por cento). observado o disposto no § ~deste artigo; e 

li · de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas. 

§ 1~ Para efeito de aplicação da mutta prevista no inciso 1 do caput, se<é considerado como termo Inicial o primeiro dia do quarto mês do ano subsequente a ocorrência dos fatos 
geradores e como termo final a data da efetiva prestação ou. no caso de não prestação, da lavratura do auto de infração. 

§ ~ A multa mínima a ser aplicada será de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada mês de referência. 

§ 3~ Aplica-se ao disposto neste artigo o disposto nos §§ 2º 4º e 5º do art. 38. 

§ ~ O CGSN podera estabelecer data posterior à prevista no inciso 1 do caput e no§ 1•. 

Art. 38-B. As muttas relativas a fatta de prestação ou à incorreção no cumprimento de obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais. distritais e municipais, 
quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de prev;são legal de valores específicos e mais favoráveis para MEi, microempresa ou empresa de pequeno porte, terão redução de: 
(IOClulqo cela Lei Complementar nº 147 de 2014l (Producao de efeito) 

1 • 90% (noventa por cento) para os MEi; (lnclujdo oela Lei Complementar nº 147 de 2014) CProducao de efeito) 

li • 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. 
(Produção de efeito> 

Oocluldo peta Lei ComDlementar nº 147 de 2014) 

Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos 1 e li do caput não se aplicam na: (lndyldo oeta Lei Complementar nº 147 de 2014) <Produção de @feito) 

1 - hipótese de fraude, resistência ou embaraço é fiscalização; (Incluído pela Lei Complementar nº 147 de 20)4) (produção de eleito) 

li - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação. 

Seçlo XII 

Do Proceuo Administrativo Fiscal 
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Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional serâ de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o 
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de oficio, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente. 

§ 1~ O Município poderâ, mediante convênio, transferir a atribuição de julgamento exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza. 

§ ~ No caso em que o contribuinte do Sill1lles Nacional exerça atividades inciuldas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga 
idenmicar a origem, a autuação serâ feita utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar. e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais 
serâ rateada entre Estados e Municlpios ou Distrito Federal. 

§ 3~ Na hipótese referida no § 2~ deste artigo, o julgamento caberã ao Estado ou ao Distrito Federal. 

§ 4" A intimaçao eletrônica dos atos do contencioso administrativo observarâ o disposto nos§§ 1°-A a 1°-D do art 16. 

§ &! Na hipótese prevista no § 5~. o CGSN poderâ disciplinar procedimentos e prazos. bem como. no processo de exclusão. prever efeito suspensivo na hipótese de apresentação de 
impugnaçllo, defesa ou recurso. 

Art 40. As consultas relativas ao Simples Nacional serão solucionadas pela Secretaria da Receíta Federal. salvo quando se referirem a tributos e contribuições de competência estadual 
ou municipal, que serão solucionadas confonme a respectiva competência tributâria, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor. 

Seçlo XIII 

Do Proceaao Judlcl•I 

Art 41 . Os processos relativos a i"1'0Stos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada em julzo pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional. observado o disposto no§ 5" deste artigo. 

§ 1~ Os Estados, Distrito Federal e Municlpios prestarão auxilio â Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos tributos de sua competência, na forma a ser disciplinada por 
ato do Comitê Gestor. 

§ 29 Os aéditos tributârios oriundos da aplicaçao desta Lei Complementar serão apurados. inscritos em Divida Ativa da União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, observado o disposto no inciso V do§ 5" deste artigo. 

§ 3~ Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderâ delegar aos Estados e Municipios a inscrição em divida ativa estadual e municipal e a cobrança judicial dos 
tributos estaduais e municipais a que se refere esta Lei Complementar. 

§ 4~ Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações prestadas: 

1 - no sistema eletrônico de câlculo dos valores devidos no Simples Nacional de que trata o ~do art 18: 

li - na declaração a que se refere o art. 25. 

§ 5" Excetuam-se do disposto no caput deste artigo: 

1 - os mandados de segl.l'ança nos quais se impugnem atos de autoridade coatora pertencente a Estado. Distrito Federal ou Município; 

li - as ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos Estados. do Distrito Federal ou dos Municlpios, as quais serão propostas em face desses entes federativos. 
representados em julzo por suas respectivas procuradorias: 

Ili - as ações promovidas na hipótese de celebração do convênio de que trata o § 32 deste artigo; 

IV - o crédito tributârio decorrente de auto de infração lavrado exclusivamente em face de descumprimento de obrigação acessória, observado o disposto no§ 1º-P do art. 33: 

V e '"é<lite tFil>tlléFie releti..a ae IGMS e ae ISS de q~e trate e§ 16 de a!l. 18 A. 

V - o crédito tributârio relativo ao ICMS e ao ISS de que tratam as alineas b e e do inciso V do § 3~ do art. 18-A desta Lei Complementar. 
Complementar nº 147 de 2014) 

CAl>ITUbO" 
oo •ci;sso •os 11i;Rco.oos 

S~lo únlc• 
CH •qul•lw- PúllllcH 

CAPITULO V 
~o dada pela Lei Complementar D° 147 de 20141 

DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seçlo 1 

o .. Aquisições PúbllcH 

<Redacao dada pela Lei 

Art. 42. Nas licitações públicas. a comprnvaçao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente serâ exigida para efeíto 
de assinatura do contrato. (Redacão dada pela Lei Complementar oº 155 de 20161 Producão de efeito 

~-pre•as e emp'8&a& de pequeno pe'1e. per eoa&iã9 ela particip~ãe em o&Aa,..es lioitalóri<>•. de·- ap'8&entar tooa-a-<lo•:i""eRlaçãe ""igilia para eleilg de 
o9"'P'8' '•çG<l ele regulaJielade hcal, ..-"'°que esla apresenle algu""' '8&1tiçãc>. 

Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licítatórios. deverão apresentar toda a documentaçao exigida para eferto de 
comprovação de regularidade fi scal e trabalhista. mesmo que esta apresente alguma restriçao. (Redacão dada pela Lei Complementar oº 155 de 20161 Producao de efeito 

§ 1~ tia.Moo alg001a reotfiQAe na oompoe.al)êe àe reg"laFidede fiseel , 99ré eooeg"rede e polli!e àa 2 (àeio) àiao .;teio. etlje terme inieiel OOffeop .. .ieFé ee memeAte em Q"e e poepeoeAte 
''" àeelareoo e •ef109det oo oorteme. pFOffegéoeio peF ig"91 peÃeàe, a efitéfie éa MminiotreQêe Pul>liee. pare e reg..reFizeQêe àa àeoomenteçêe, pagamente "" pernelameAle de déb~e. e 
emiosAe de e.ent"aio oor1idêe9 Aegeti•e• e" pesiti.eo oom aleite de eertiéAe negeli•e. 

S 12 tia enOO-atgume reslfiqAe na oompl<l•&'lêe de reg"l&Fidede fi&oel, seré-e&&egufe<l<Hl praze de 6 (einoe) áia& litei&, ooje terme inialal OO<f9611enáeré ae mamente em Q"9 e 
propenente ler dealereàe e ;enooàer àe eerteme. prem:igéYel-por-igueleÃeàe, a ef'itéfie àa eàministrel)êe pil~liee, pera e reg~leFizaljêe da áeoomenteljêe, pagamente eu pareelemeAlo-do 
áébite e emissAe ee e.e-êes negetioe& e" pesítí.as oom eleita ee oor1iáAe negetioe. (Raeaeêe eede@ele lei Gem@!ementar nº 147 ~l 

§ 1~ Havendo alguma resllíção na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, seré assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogâvel por igual pertodo. a critério da administração pública, para regularizaçllo da documentaçao, para pagamento ou 
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidãc;> negativa. (Redacao dada pela Leí Complementar nº 155 de 20161 
Producão de efeito 

§ 2~ A não-regularizaçllo da documentaçllo, no prazo previsto no§ 1 ~ deste artigo, implicara decadência do direito à contrataçllo, sem prejulzo das sanções previstas no ao 81 da Lei oº 
8 666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado â Administraçao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificaçao, para a assinatura do contrato, ou revoga< a licitação. 

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate. preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1~ Entende-se por empate aquelas srtuações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores â proposta mais bem class~icada. 
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PROC. N2__!..~~~~.,_..,__ 
§ ~ Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no§ 1~ deste artigo sera de até 5% (cinco porcento) supenor ao mm As 
Art. 45. Para efeito do disposto no aa 44 desta Lei ComPi™o.lfil. ocorrendo o empate. proceder-se-li da seguinte forma L!:.:~~~~========~~:=!:-:::::::::::..J 
1 - a mtcroempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de preço lnfelior âquela considerada vencedora do certame, situação em que serâ 

adjudicado em seu favor o objeto ltc.tado, 

li . não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 do c•put deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese dos§§ 1° e 2º do art 44 desta Let Comp!em~ na ordem dass1ficatôna, para o exercicio do mesmo d1re1to, 

111 • no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos§§ 1° e 2° do art 44 desta 
Le1 Complemeotar. sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta 

§ 1 ~ Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no c•put deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em fa\/Oí da proposta originalmente vencedora do certame 

§ 2° O disposto neste artigo somente se aplicara quando a melhor oferta inidal não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

§ 3~ No caso de pregão, a mtcroempresa ou empresa de pequeno porte mais bem dasslficada sera convcicada para apresentar nova proposta no prazo mâximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

Art. 46. A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos cred1tônos decorrentes de empenhos l1qu1dados por órgãos e entidades da União, Estados. O.sinto Federal e 
Municlpio não pagos em até 30 (trinta) dias contados da data de ltquidação poderão emitir cédula de crédito microempresanal 

Par~~~ilulo-<le-<lré<lilo-r~·8YH' H&.,par;HMKléduliM-<MKré911G-<iemiemial;-~lo-<lOmo-lai&lrO-e 

empenllo-do.peder p~llliGG, - ao i>oaer El<eGWli•~.f~-j>rale-de4ll0-(-08Rle-e GiteAlal eia& ~l.~ (Revogado cela 
Lei Complementar oº 147 de 2014) 

M 47 ~la& o<>Alra&~po'iDllGH cla IJRillc>, do&-Ellaóol e doo l!URi<:ipioe. ~ .. , ooAQ8diclo tnlla-4ilerenclaclcl e simplifioaclcl par~--~ 
po<te.obj•~"aOOG a p~ clcHlea-oo11•-o ª'"''l<)mj"' e 10Gial AO àmbilo m~~-<la ....... ela cla& polltioa1 po'1Dlioa1 e o iA68Ati'"' é lnouaçAo tec;nol0gioa, 
-~·A8 legillSÇlic> 00 felpecll''°-

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e Indireta. autárq<Jca e fundacional, federal, estadual e munic.pal, deverâ ser concedido tratamento diferencado e S1mplificado 
para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no Ambílo muniopal e regional, a ampliação da efioência das políncas 
públicas e o incentivo â inovação tecnológica. IRedacao dada pela Lei Complementar nº 147 de 2014l 

Parâgrafo úrico. No que diz respeito as compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual. municipal ou regulamento especifico de cada órgão mais favorével à 
microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal. (loctul@ Q!!la Lei Com~ nº 1~J 

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública !Bedacao dada ~otementar oº 147 de 2Q14J 

1 - devera realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação CUJO valor seja de até RS 
80 000,00 (oitenta mil reais), CBedacao dada pela Lei CornDiemeotar nº 147 de 2014l 

li em que •8!a~a clol ll<lltaAte1 a 11-tra&ação cle mi<:,_<118--~.-.--o-per--má><imo cio objeto a 1er 11.i1160At•alaclcl AAo ""Gecla-a 
~)-<lo total liGilaclo, 

li • poderá, em relação aos processos licitatónos destinados â aquisição de obras e serviços, eX19ir dos lic.tantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
<Redacao dada pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

Ili - deverá estabelecer. em certames para aquisição de bens de natureza divislvel. cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas 
de pequeno porte. (Redacao dada oeta Le1CoOJ)lementarrf147 de 2014) 

§ 1º O welerlieot9do-po<meiededispe91e Ae91e~26'K> (liAte e eiAoo po<eenle~ 

§1~~). CRedí!CAA dada oeta Le• Complementar n° 147 de 20t 4l 

§ ~ Na hipótese do inciso li do c•put deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e 
empresas de pequeno porte subcontratadas. 

§ 3~ Os beneflclos referidos no uput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço vàlido. flncluido pela Lei Com!liemenlar nº 147 de 2014) 

Art. 49 Não se aplica o disposto nos aas 47 e 4!l desta Lei Comotemeotar quando: 

(Red~oeta Lei Cornolementar rf ~J~ (E(Ql1_~o d efQ!lQJ 

li • não houver um minimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no Instrumento convocatório: 

Ili· o tratamento d~erenciado e simpltficado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração públ ica ou representar prejulzo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado; 

IV· a licitação for dispensâvel ou lnexiglvel, nos termos dos arts, 24 e 25 da Let rf 8 666 de 21 de_iunllO de 1993. excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos 1 e li do art 24 da 
mesma Lei , nas quais a compra deverâ ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso 1 do art 48 ~dada 

cela Lei Complementar rf 147 de 2014) 

Seçlo li 
~cao dada cela Lei Comolemeotar a:' 147 de 2014l 

Acesso •o Merc•do Elltemo 

Art . 49-A A microempresa e a empresa de pequeno porte benef1C1ânas do SIMPLES usutru1rão de regime de exportação que contemplará procedimentos simplificados de habolttação, 
licenciamento, despacho aduaneiro e cAmbio, na forma do regulamento Cloçluido pela L81 Complementar nº 147 de 2014) 

i>arégf~-.pr~~~-OG-SIMPtES e&IAeaulomade&af8alizaJa1t 1áa-.-
. · · · · · · . bem-oomo-e eenUkl\)lla de seguro, aémllie, -•peite e -enegem de me-18&, oe,eto 

da-pr8618Ção 4 

Parágrafo úrnco. As pessoas 1uridicas prestadoras de serviço de logística internac.onal, quando contratadas pelas empresas descritas nesta Lei Complementar. estão 
autonzadas a realizar atividades relatJvas a licenciamento admtr-.strativo, despacllo aduaneiro, consolidação e descoosoltdação de carga e a contratar seguro, cAmbio, transporte e 
armazenagem de mercadorias, objeto da prestação do serviço, de forma S1mplificada e por meio eletrôrlco, na forma de regulamento. (.R!<;Lacao dada pela Lei Comolemeotar rf 
155 de 2016) Produ@o de efeito 

Art. 49-B. CiWQQJ. (loctuld9 cela Lei Complementar rf 155 de 2016) Producào de e1&1to 
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CAPITULO VI 

DA SIMPLIFICAÇÃO DAS RELAÇôES DE TRABALHO 

Seçlo 1 

Da Segu111nç1 e d1 Medicina do T111balho 

At1 50 M microempresas e as empresas de pequeno porte serão estomlAadas pelo poder púbhco e pelos Serviços Sociais Autônomos a !amar consórcios para acesso a !M!MÇOS 
espeaatizados em segosança e med1cma do trabalho. 

Seçlo li 

OH ObrlgaçO.S Tl'lbalhlataa 

Art 51 As microempresas e as empresas de pequeno porte são d1speosadas 

1 • da afixaçaG de Quadro de Trabalho em suas dependênaas. 

li • da anotaçto das fénas dos empregados nos respecbvos livros ou fichas de registro, 

Ili . de empregar e matnc:Uar seus aprendzes nos cursos dos SeNIÇOS Nacionais de Aprendizagem, 

IV. da posse do livro 1ntillAado "lnspeçac> do Trabalho". e 

V . de comunicar ao M1111sténo do Trabalho e Emprego a concessão de fénas coletovas 

Art 52 O dsposto no 8!I 51.des~tar não dispensa as microempresas e as empresas de pequeno porte dos seguintes procedomentos 

1 - anotações na Cartaira de Trabalho e Previdência Sooal - CTPS. 

li - arquvamento dos documentos comprobatórios de cumpnmento das obngações trabalhistas e prevodenoánas. enquaito não prescre-ern essas obllgações. 

Ili. apresentação da Guia de Recolhmento do Fundo de Garantia do Tempo de SeMÇO e lntonnações â PreVldência Social - GFIP, 

IV - apresentação das Relações Anuais de Empregados e da Relaçto Anual de lnlormações SooalS - RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED 

Parâgrafo oooco (VETADO) 

Art. 53 (REVOGADO) 

Seçlo Ili 

Do Ac"ao 6 JuattÇll do Tl'lbalho 

Art 54 É facultado ao empr898dof de microempresa ou de e"°"resa de pequeno porte fazer-se substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho por terceoros que conheçam dos 
fatos. ainda que não possuam vlnculo trabalhlsta ou societâno. 

CAPITULO VII 

DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA 

~~-~-. '. . 
~a,.quendO-~eza...oompoAargraw de R&oo oompali·•l oom - proce.iimeRIO-
Afl,-66--A-Moalo~-. <YMlllOIÔQjOO; .... NWIA&;-8f"8oMlll;-de-SQ!IUAWl9IHl.eeH111<HH>llUpe'JlkHio-<llOl<Hae mioroemp .... e empRIW àe 
~ gr-.oompai~ p<0oedl .. mMIM1RIRIOIO-----

~~·~ 
Art. 55 A fisca~zaçto. no que se refere aos aspectos trabalhlsta. metrol6gJCO. sanotáno, ambcental . de segurança, de relações de consumo e de uso e OCl4>8ÇAo do solo das 

mteroempresas e das empresas de pequeno porte, de-.! ser pnontanemente onentadora quando a a!Mdade ou srt~. por sua natureza, comportar greu de nsco compatlvel com esse 
procedimento (~edaçãO dada pela L~plernentar !I" !~de 2Q1§) Produl;&o de ef!l!!o 

§ 1~ Será observado o cnténo de dupla VISlla para lavratLn de autos de 1nfraçao. salvo quando for constatada ll1fração por falta de registro de empregado ou anol8Çlo da Carteora de 
Trabalho e Previóéncoa Sooal - CTPS, ou. anda, na OCOO'ênaa de re1nadênaa. fraude resosténaa ou embaraço â fiscalização 

§~(VETADO) 

§ 3~ Os OrgAos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as abvidades a Situações CUjO grau de nsco seia conSlderado alto. as quaos não se SUf81Ulrto ao disposto neste 
artigo. 

§ 4° O disposto neste artigo não se aplica ao processo admi111strativo fiscal relativo a tributos, que se darâ na foona dos arts 39 e 40 desta L8' Comll!!mir'tar 

§ 5° O disposto no § 1° aplica-se é lavratura de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias relativas âs matérias do c1put, lnclusove quando previsto seu cu"°"nmento de 
fama unificada com maténa de outra natureza, exceto a trabalhista. .~pela Lei Com11!t!1JentaUf..J4L de 2014) 

§ 6° A lnobservénaa do cnténo de dupla visota implica nulidade do auto de infraçac> lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza pnnapal ou 
acessóna da obrill8Çâo !locluldo pela Lei ComOiementar rf 147 de 2014) 

§ ~ Os Orgaos e enbdades da adrntntstraçto pública federal, estadual, distrital e municipal deverão observar o pnnclpoo do tratamento dof8fendado, sompl1ficado e favorecodo por ocasoão 
da fixação de valo<es de<Xll'rentes de multas e demais sanções adrntnistrabvas ~pela Lei Comt>!emeotar nº 14I..2t..Zru) 

§ 8° A lnobsarvénaa do disposto no caput deste art1QO implica atentado aos dreotos e garantias legas assegurados ao exercido profissoonal da abvodade empresarial 
Uncklldo peta L" ~ar n" 147 de 2014! 

§ go O disposto no c.oput deste arugo não se aplica a nlTações relabvas â ocupaçto WTegular da reserva de faxa não edificével, de ârea destinada a equparnentos urt>anos. de âreas de 
preservaçto permanente e nas fatxas de dominoo públoco das rodoVlas, ferTOvoas e dutovoas ou de voas e logradouros públocos Uocluldo Dela Leo Comptemeotac rf 147 de 2014) 

CAPITULO VIII 

DO ASSOCIATIVlSMO 

Seçlo Únlc1 

D• Socledlde de Propóalto Eapeclllco fomwid1 por Mlcroempr .... • Empreele de pequeno porta opl1nt• pelo Slmplea Nlclonal 

Art-U M ~---9'41-Hl<~oq<J-~OIWH)l>lalll<M>-P'llo-Slll'IPM16~ ~~'°'deº""""" o ·•RClll<le~ 
lnlemar.K>nal, por melo de eooledade Podef-é.-..0--

Art 56 As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderio realizar negócios de compra e venda de bens e S8fVIÇOS para os marcados nacoonal e 1ntemacional, por meoo de 
sociedade de propósito especifico. nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal (Reda@ dada pela Leo Complementar rf 147 de 2014) 

§ 1• Não poderão Integrar a sociedade de que trata o c.oput deste artigo pessoas jurtdicas não optantes pelo Simples Nacional 

§ 2" A sociedade de propósito especifico de que traia este artigo· 

1 - terâ seus atos arquvados no Registro Público de Empresas Mercant11. 
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li - teré por finalidade realizar: 11~Q'~ r~ROC. N• 
FOLHAS 

a) operações de compras para revenda âs microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, 

b) operações de venda de bens adquiridos das mict0empresas e empresas de pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurtdicas que não sejam suas sócias, 

Il i - poderé exercer atividades de promoção dos bens referidos na allnea b do inciso li deste panigrafo; 

IV - apurara o imposto de renda das pessoas jl.Jidicas com base no lucro real , devendo manter a esaituração dos livros Diério e Razao; 

V - apurara a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-o.Jmulativo, 

VI - exponaré, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que dela façam parte; 

VII - seré consutuida como sociedade limitada; 

VIII - devera, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições realizadas para revenda; e 

IX - deverà, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquosições desses bens. 

§ 3'! A aquisição de bens destinados à exportação pela sooedade de propóslto especifico não gera direito a créditos reiativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples 
Nacional. 

§ 4• A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderà paruapar S1multaneamente de mais de uma soaedade de propósito especifico de que trata este artigo 

§ 5• A sociedade de propósito especifico de que trata este artigo não poderé 

1 - ser filial. sucursal, agência ou representação, no Pais, de pessoa 1urtd1ca com sede no exterior, 

li - ser constituída sob a forma de cooperativas. Inclusive de consumo. 

Ili - participar do capital de outra pessoa jurldica; 

IV - exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, finanoarnento e ínvesumento ou de crédito 1mobthârio, 
de corretora ou de distribuidora de tltulos, valores mobiliàrios e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil , de seguros privados e de capitalização ou de preVldênoa complementar; 

V - ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) ano~endâno antenores, 

VI - exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. 

§ 6'! A inobservància do disposto no § 4• deste artigo acarretarà a responsabilidade solidâria das microempresas ou empresas de pequeno porte sócias da sooedade de propósito 
especifico de que trata este artigo na hipótese em que seus titulares, sócios ou administradores conhecessem ou devessem conhecer tal inobservância. 

§ 7' O Poder Executivo regulamentara o disposto neste artigo até 31 de dezembro de 2008. 

(loc;!uldQ pela Lei CoOJQlemeotar re 155. de 2016) PíQd~o de efeito 

CAPÍTULO IX 

DO ESTIMULO AO CREDITO E À CAPITALIZAÇÃO 

Seçlo 1 

Dlapoalçlles Gerais 

Art. 57. O Poder Execuuvo federal proporé, sempre que necessâno, medidas no sentido de meihorar o acesso das microempresas e empresas de pequeno porte aos mercados de 
crédito e de capotais, objetivando a redução do custo de transação, a elevação da eficiência alocativa, o incentivo ao ambiente C011C01Tenoal e a qualidade do conjunto Informacional, em 
especial o acesso e portabtlidade das informações cadastraJS relativas ao crédito 

4ft. 58. 06 llaooo1 c-.:iai1 piiblJco&~··j~pi<>< púllticoo cem Gafteira ~ e a Caii<a EccROmi~-m-----~Hl*lllO-_..pe<õ!ftCõa6-911Ri--a& 
miGmempfe&a6-~~-o-<OOAlanle dt6pooí·•I e 6..a& OOAdiçêe& de aG&uo 68' &"!1•81696 R06 re&pllGIMl&-~ICM e amplameAle cli•.,lgada&. 

Art. 58. Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com caneira comercial , a Caixa Econôll'llca Federal e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES manterão linhas de crédito especificas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, vinculadas à reaproodade soaal, devendo o montante disponível e suas 
condições de acesso ser expressos nos respectivos orçamentos e amplamente divulgados. (Redação dada pela Lei ComDiemeotar !f 155 de 2016l Proáucão de eleito 

~- . ' . -Qf'GUAS'8flOMldEHkJS feel;jfSeS eleeede& és liRAes 
~~~~~~lzedes, OOASigA&Ade, eMgetefiemeAle, as j~slifieeti'9s do-desempe<!Ao el98'IQ800-

§ 1 ~ As Instituições mencionadas no caput deste artigo deverão publicar, juntamente com os respectivos balanços, relatõno arcunstanoado dos recursos alocados às hnhas de crédrto 
referidas no caput e daqueles efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcançado CRedac3o dada pela Lei ComDiementar nº 155 de 
2.Q1fil Producão de efeito 

§ ~ O acesso às linhas de crédtto especificas previstas no caput deste artigo deveré ter tratamento símphficado e âgil, com divulgaçao ampla das respectivas condições e 
exigências. (lodu!do pela Lei Complementar oº 147 de 2014l 

~la Lei Complemeotar oº 155 de 2016) f'roducão dl! efeito 

§ 4~ O Conselho Monetàno Nacional - CMN regulamentarà o percentual mínimo de direcionamento dos recursos de que trata o caput, indusive no tocante aos raOJrsos de que 
trata a alínea b do 1ooso Ili do an 10 da L!!! a° 4 595 de 31 de dezembro de 1964. Clncluldo pela Lej Complementar !f 155 de 2016l Producão de efeito 

Atl 58-A Os bancos públicos e privados não poderão contabilizar. para rumprimento de metas, empréstimos realizados a pessoas flsicas, ainda que sócios de empresas, como 
dispon1b11izaçao de crédito para mJCroempresas e empresas de pequeno porte. (Incluído peja Lei Complementar n• 147 de 2014) 

Art 59 As instituições referidas no caput do art 58 desta Lei Complementar devem se articular com as respectivas entidades de apoio e representaçao das microempresas e empresas 
de pequeno porte, no sentido de proporo onar e desenvolver programas de treinamento, desenvolvimento gerencial e capacitaçao tecnológica. 

Atl 60 (VETADO) 

Art 60-A Podera ser insbtuido S1Stema Nacional de Garantias de Crédrto pelo Poder ExecutJvo, com o objettvo de faohtar o acesso das microempresas e empresas de pequeno porte a 
crédito e demais SeMÇOS das insbtuições financeiras, o qual, na fonna de regulamento, proporcionaré a elas tratamento diferenciado, favorecido e simplificado, sem prejulzo de atendimento a 
outros públlcos.a/vo 

Paràgrafo (mico O Sistema Nacional de Garantias de Crédito integrara o Sistema Financeiro Nacional 

Art. 60-8 Os fundos garantidores de risco de crédito empresarial que possuam partiopação da União na composição do seu capotai atenderão, sempre que possível, as operações de 
crédito que envolvam microempresas e empresas de pequeno porte, definidas na forma do art. 3~ desta Lei Oociuldo pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

Art 60.C. (VETADO). ~la Lei Complementar O" 147 de 2014) 

Art. 61. Para fins de apoio creditlcio às operações de comércio exterior das microempresas e das empresas de pequeno porte, serão utiizados os paràmetros de enquadramento ou 
outros instrumentos de alta significãncla para as microempresas, empresas de pequeno porte exportadoras segundo o porte de empresas, aprovados pelo Mercado Coml.fll do Sul • 
MERCOSUL 

Art. 61 -A. Para lncantivar as atividades de inovaçao e os investimentos produtivos, a sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos desta Lei 
Complementar, podera admitir o aporte de capital, que não integraré o capital social da empresa. O!!QyjQQ_pela Lei Complementar re 155 de 2016) PrOÓJCiO de ele!to 

§ 1° As finalidades de fomento a inovaçao e investimentos produtivos deverão constar do contrato de partiapação, com Vigência não superior a sete anos. 
CQmplemeotar oº 155 de 2016) f[Qd_uçã~ 

(lrn;M9o pela Lei 
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§ ~ O apo11e de capotai poderá ser reaüzado por pessoa flsica ou por pessoa jurldica, denominadas investidor-anjo. ~cela Lei Complementar oº 155 de 2016) 
PíQducão de efeito 

§ 3~ A atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente por sócios regulares, em seu nome 1ndoV1dual e sob sua exduSlva responsabt!idade 
Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

§ 4~ O investidor-anjo: !lndu!do cela Lei Complementar n° 155 de 2016l PíQáucao de eleito 

Uncluldo oeli! 

1 - não serâ considerado sócio nem terâ qualquer direito a gerência ou voto na administração da empresa, 
~ 

Uo.Qyldo pe!a Lei Complementar rt 155 de 2016! f!Q9~ 

li - não respondera por qualquer divida da empresa, indus!ve em recuperaçao judicial, não se aplicando a ele o a() 50 da Lei nº 10 406 de 10 de ;aoeiro de 2002 - COdiao CIVIi. 
Clnc!uido oeta Lei Complementar rf 155 de 20161 f12!L~J!lfil\Q 

Ili - serâ remunerado por seus aportes, nos termos do contrato de pa111cipação, pelo prazo méXJmo de cinco anos. (!oc!uldo P§la Lei Co~JJ°_t~de 2Qlli) 
ErQgJcAo de efeito 

§ 5~ 
sociedade. 

Para fins de enquadramento da sociedade como microempresa ou empresa de pequeno porte, os valores de capital aportado não são considerados receitas da 
~pela Lei Complementar rf 155 de 2016) Producão de efeoto 

§ 6~ Ao final de cada penodo. o investidor-anjo !ara jus á remuneração correspondente aos resultados distnbuídos, conforme contrato de pantcipaçao, não supenor a 50% (cinquenta 
por cento) dos lucros da sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte Oncluido pela Lei Complementac oº 15ó de 2016) ~eleito 

§ 7~ O investidor-arjo somente poderá exercer o direito de resgate depois de decorridos, no mlnimo, dois anos do aporte de capotai, ou prazo superior estabeleado no contrato de 
par1icipação, e seus haveres serão pagos na foona do art 1.Wl da Lei nº 10.406 de 10 de jaoei[Q de 2002 - Côdigo Civil, não podendo ullrapassar o valor investidodeV1damentecomgodo 
(lnc!uldo pela Lei Complementar rf 155 de 2016) Produção de~ 

§ 8~ O disposto no § 7~ deste artigo não impede a transferência da lttularidade do aporte para terceiros. llnciyldo Peia Lei Complementar nº 155 de 2016) Producão de 
ÚlQ 

§ ~ A transferência da titu!andade do aporte para tercetro alheio á sociedade dependerâ do consentimento dos sócios, salvo estipulação contratual expressa em contrário 
l lnciu!do Peia Lei Comolementar rf 15ó de 2016) Pro<Ncao de efeito 

§ 10. O Ministério da Fazenda poderâ regulamentar a tributação sobre retirada do capita! investido (Inclui do cela L!!! Complementar oº 155 de 2016) ~~ 

Art 61-B. A emissão e a titularidade de aportes especiais não impedem a fruição do Simples Nacional. (loclu!do pela Lei Comi:>lementar n" 155 de 2016) Producao de eleoto 

An 61-C Caso os sócios decidam pela venda da empresa, o investidor-anjo teré direito de preferência na aquisição, bem como direito de venda coniunta da btulandade do 
apone de capital , nos mesmos termos e condições que forem ofertados aos sócios regulares. Oodujdo pela Lei Complementar nº 155 de 2016) Producão de ere110 

Art 61 -0 . Os fundos de investimento poderão aporta< capltal como investidores-anjos em microempresas e empresas de pequeno porte. 
!:&m~men1ar rJº 155 de 2016) Produ@o de ef!l!tO 

Seçlo li 

OH Rnponsablll- do Banco c-.1 do BnsH 

OoçJu!do Peia Let 

~O 8aAGg Cemral d<> 8raool ~~~para-a~liçOe• ~n-ra• inlegraRI•• do S111ema l'inano;eiro Nao;ional, 1ACl~1i•-. por """g do Sillema 
~ · · · · par~1111 e emp<HH de peq1!8Ae pooe e i-.1ar a QOmpe1191G l>llRCéria. 

Art 62. O Banco Central do Brasil disponibilizaré dados e informações das lnsbtuições financeiras integrantes do Sistema Financetro Nacional, inclusive por met0 do Sistema de 
Informações de Crédito - SCR. de modo a ampliar o acesso ao crédito para microempresas e empresas de pequeno porte e fomenta< a competição bancaria tRedaca<> dada 
pela Lei Complementar o" 147 de 2014) 

§ 1~ O disposto no caput deste artigo alcança a disponibilização de dados e informações especificas relativas ao histórico de relacionamento bancário e cred1iíC10 das microempresas e 
das empresas de pequeno porte, apenas aos próprios titulares. 

§ ~ O Banco Central do Brasil poderâ garantir o acesso simplificado, fa\/Oíeado e diferenciado dos dados e Informações constantes no § 1~ deste anigo aos seus respectivos 
Interessados, podendo a instituição optar por reahzâ-lo por meio das ínstitlJçõeS financeiras, com as quais o próprio diente tenha relacionamento. 

Seçio Ili 

Das Concllçoes de Acnao Mi• Depósitos Especial• do Fundo de Amparo ao T,.balllador - FAT 

Art. 63. O CODEFAT poderâ disponibilizar reetXsos financeiros por me!O da coação de programa especifico para as cooperabvas de crédito de Ctjos quadros de cooperados participem 
microempreendedores, empreendedores de microempresa e empresa de pequeno porte bem como suas empresas. 

Parâgrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo deverão ser destinados exclusivamente ás microempresas e empresas de pequeno porte. 

Art 64. Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se: 

Seção IV 
Mm1Q} 

~pela Lei Complementar nº 155 de 2016) 

CAPITULO X 

DO ESTiMULO À INOVAÇÃO 

Seçlo 1 

Dlsposk;O.S Gerais 

1 - inovaçao: a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregaçao de novas funcionalidades ou caracteristicas ao produto ou processo que implique 
melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado, 

li - agência de fomento: ór~o ou instituição de natureza pública ou pnvada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o 
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovaçao: 

Ili - lnsbtuoção Cientifica e Tecnológica - !CT: órgao ou entidade da adm1nostração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executa< atividades de pesquisa basica ou 
aplicada de caráter cienlifJCO ou 1ecnológ1co, 

IV - núdeo de 1novaçao tecnológica: núcleo ou órgão constitu!do por uma ou mais !CT com a finahdade de gerir sua poll11ca de lnovaçao: 

V - instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Leo nº 8 958, de 20 de dezembro de 1994. com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, enS1no e extensão e de 
desenvolvimento institucional. cienllfico e tecnológico. 

VI - instrumentos de apoio tecnológico para a inovação: qualquer serviço disponibilizado presencialmente ou na internet que possibilite acesso a informações, onentações, bancos de 
dados de soluções de informações, respostas técnicas. pesquisas e allvidades de apoio complementa< desenvolvidas pelas instituições previstas nos incisos li a V deste ar1igo. 
Oociuldo pela Lei Complementar o• 147 de 2014) 

~-li 
CIG •pelo • lno"ailO 

Seçlo li 
(lnc!uido pela Lei Complementar o" 1~ rn 

Do Apolo • !novaçlo e do Inova SimplH da Empresa SlmplH de lnovaçlo 
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An. 65. A União. os Estados. o Distrito Federal e os Municipios, e as respectivas agências de fomento. as ICT. os núcieos de 1novaçao tecnológica e as institUções de apooo mant 
programas especificos para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Inclusive quando estas revestirem a forma de incubadoras. O { 

1 - as condições de acesso serao diferenciadas. favorecidas e simplificadas; 

li - o montante disponlvel e suas condições de acesso deverão ser expressos nos respectivos orçamentos e amplamente divulgados. FOLHAS ~ ~-- •.• 
§ 1° As 1nstltu1ções deverão publicar, juntamente com as respectivas prestações de contas. relatório circunstanciado das estratégias para maximização da participação do segmento, 

assim como dos recursos alocados ás ações referidas no caput deste anigo e aqueles efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente. as justificativas do desempenho alcançado no 
penado 

§ ~ As pessoas )Urfdicas referidas no CIJ)Ut deste artigo terão por meta a aplicaçao de, no mlnimo. 20% (vinte por cento) dos recursos destinados á inovação para o desenvolvimento de 
tal ab111dade nas m1croe11'4'resas ou nas empresas de pequeno porte. 

§-3º 0& órgAG& e eRllGade& iRlegraRte& da admiRi6l<açAo pública I~ pe1qo.isa, dec~o ow capacilaçAo leGROlégica lerão poF-mela eleli,.ar &WH aplicaç6e1, no 
~eRCual ml,...mo fi><ado rio § :2g "8&1• ar1ígo, - programa& e p<ojeto& Q8 apooo â5.micr~H ow Ili -~H Q8 peqo 1erio poae, lfall&miliRdo ao lliRillélio da Ci6Rcia e TecRologia. rio 

pRm8iu)-ln-11re "8 Gada ilflO, 1Rlolmaçãg relali"a aoa " aloAM alocaoo& e a r~-feiaÇAo-per-..al - relaçki ao 191al do& FeGWr&O& dMliRadO& pera eM• fim. 

§ 3~ Os 6<gãos e entidades integrantes da admlnistraçao públoca federal , estadual e murnopal atuantes em pesquisa. desenvolvimento ou capacitação tecnolôgica terão por meta efetivar 
suas aplicações. no percentual minimo fixado neste artigo, em programas e pro,etos de apooo ás microempresas ou ás empresas de pequeno porte, transmitindo ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e lnovaçao, no primeiro trimestre de cada ano, informação relativa aos valores alocados e a respectJva relação percentual em relação ao total dos recursos destinados para esse 
fim (Bed~a Lei Com{>lernentar~ 

§ 4ll Ficam autorizados a reduzir a O (zero) as allquotas dos impostos e contnbulÇOes a seguir indicados. ioodentes na aquisição, ou 1mponação, de eq1.1pamentos, máquinas, aparelhos. 
instrumentos, acessórios, sobressalentes e ferramentas que os acompanhem, na forma definida em regulamento. quando adquindos, ou importados, diretamente por microempresas ou 
empresas de pequeno pone para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

1 - a União. em relação ao IPI. á Cofins, á Contribuição para o PIS/Pasep, á Cofins-lmportaçao e á Contribuição para o PIS/Pasep-l"l>Ol'lação; e 

li - os Estados e o Distrito Federal, em relação ao ICMS. 

§ 5• A microempresa ou empresa de pequeno porte. adquirente de bens com o beneficio previsto no § 4' deste artigo, f ica obrigada, nas hipóteses previstas em regulamento, a recolher 
os impostos e contribuições que deixaram de se< pagos, acrescidos de juros e multa, de mora ou de oficio, contados a partir da data da aquiS1ção, no mercado incemo. ou do registro da 
declaração de importação - D!, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago. 

§ 6~ Para efeito da execução do orçamento previsto neste anlgo, os 6<gãos e instituições poderão alocar os recursos destinados á cnação e ao custeio de ambientes de inovação, 
incluindo incubadoras. parques e centros vocacionais tecnológicos, laboratórios metrológicos, de ensaio, de pesquisa ou apoio ao treinamento, bem como custet0 de bolsas de extensão e 
remune<açAo de professores, pesquisadores e agentes envolvidos nas atividades de apoio tecnológico complementar. (lociuldo pela Lei Com{>lementar n" 147 de 2014) 

An. 65-A É criado o Inova Simples, regime especial simplificado que concede as iniciativas empresariais de caréter incremental ou disruptivo que se autodedarem como atartups ou 
empresas de inovação tratamento diferenciado com vistas a estimular sua criaçAo, formalizaçAo, desenvolvimento e consolidaçAo como agentes indutores de avanços tecnológicos e da 
geração de emprego e renda. (Incluído pela Lei Complementar nº 167 de 2019) 

§ 1° Para os fins desta Lei Complementar, considera-se atartup a empresa de caráter inovador que visa a aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção, de 
serviços ou de produtos, os quais, quando Já existentes, caracterizam atartups de natureza incremental, ou, quando relacionados a criaçAo de algo totalmente novo, ceracterizam atartups 
de natureza disruptiva. Clocluido pela Lei CompJero&Qtar n• 167 de 2019) 

§ 2° As atartups caracterizam-se por desenvolver suas Inovações em condições de incerteza que requerem experimentos e validações constantes, inciusive mediante 
comercialização experimental provisóna, antes de procederem á comeroalização plena e á obtençAo de receita. (lnciuldo pela Lei ComQ1ernentar nº 167 de 2019) 

§ 3° O tratamento diferenciado a que se refere o caput deste artigo consiste na fixação de rito sumário para abertura e fechamento de empresas sob o regime do Inova Simples, que 
se dará de lorma S1mpl1ficada e automática, no mesmo ambiente digital do portal da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da LegalizaçAo de Empresas e Negócios (Redesim), 
em sitio eletrônico oficial do governo federal , por meto da utíhzaçAo de formuláno d1g1tal próprio, disponível em janela ou ícone intitulado Inova Simples. {lociu ido oela Lei 
Complementar nº 167 de 20191 

§ 4° Os titulares de empresa submetida ao regime do Inova Simples preenclle<áo cadastro básico com as seguintes informações 
167 de 2019) 

(lnduído pela Lei Complementar nº 

1 - qualificaçAo civil, domicilio e CPF, (lnduido oela Lei Complementar nº 167 de 20191 

li - descriçAo do escopo da intenção empresarial inovadora e definiçAo da razão social, que deverá conter obrigatonamente a expressão "Inova Simples (1 S.)", 
~a Lei Cornpleme.!11ª!:JJº..16L de 2019) 

Ili - autodectaraçAo, sob as penas da lei, de que o lu11C1onamento da empresa submetida ao regime do Inova Simples não prodUZJrá poluição, barulho e aglome<ação de tráfego de 
veiculas, para fins de caracterizar baixo grau de risco. nos termos do§ 4° do art. 6° desta Lei Complementar: llnclyido oeia Le1 Comptemeotar n• 167 de 20191 

IV· definíçAo do local da sede, que poderá ser comercial, residencial ou de uso misto, sempre que não proibido pela leg1slaçAo murnopal ou distntal, admitindo-se a posS1bihdade de 
sua instalação em locais onde funcionam parques tecnológicos, instituições de ensino, empresas juniores, incubadoras, aceleradoras e espaços compartilhados de trabalho na forma de 
cowortctng; e (lnduido pela Lei Complementar nº 167, de 20191 

V - em caráter facultativo, a existência de apoio ou validação de Instituto téalico, cientifico ou acadêmico, público ou pnvado, bem como de incubadoras, acele<adoras e insbtuições 
de ensino, nos parques tecnológicos e afins. Uociu jdo pela Lei Complementar nº 167 de 2019) 

§ 5° Realizado o correto preenchimento das Informações, será gerado automaticamente número de CNPJ específico, em nome da denominação da empresa Inova Simples, em 
código próprio Inova Simples (lnciui<iQ_pela Lei Corn{>lementar nº 167 de 2019} 

§ 6° A empresa submetida ao regime do Inova Simples constituída na forma deste artigo deverá abrir, Imediatamente, conta bancária de pessoa jurídica, para fins de captaçAo e 
integralização de capital, provernente de aporte próprio de seus titulares ou de investidor domiciliado no exterior, de lonha de crédito público ou privado e de outras fontes previstas em 
lei Cloduid9 oela Lei Complementar nº 167 de 20191 

§ 7° No portal da RedeSlm, no espaço destinado ao preenchimento de dados do Inova Simples, deverá ser criado campo ou ícone para comunicação automática ao Instituto Nacional 
da Propriedade lndustnal (INPI) do conteúdo inventivo do escopo da inciativa empresarial, se houver, para fins de registro de marcas e patentes, sem prejuizo de o titular providenciar os 
registros de propriedade intelectual e industrial diretamente, de moto próprio, no INPI. t!lliiuldo pela__Le1 Com~tar n"._l6~ 

§ ao O INPI deverá cnar mecanismo que concatene desde a recepção dos dados ao processamento sumário das soliotações de marcas e patentes de empresas Inova 
Simples UOOujdo oela Lei Complementar oº 167 de 2019) 

§ 9" Os recursos cap1tahzados não consbtuirão renda e destinar-se-ão exdusivamente ao custeto do desenvolvimento de pro,etos de atartup de que trata o § 1° deste 
artigo (!nçluído pela Lei Com{>lltmentar ~de 2019J 

§ 10 É permitida a comercialização experimental do serviço ou produto até o hm1te fixado para o MEi nesta Lei Complementar CIOduido pela Lei Complementar nº 167 
®-2.QW 

§ 11 . Na eventualidade de não lograr êxito no desenvolvimento do escopo pretendido, a baixa do CNPJ será automática, mediante procedimento de autodectaração no portal da 
Redeslm (lnciuido pela Lei Complementar oº 167, de 2019) 

§ 12. (VETADO). ~pela Lei Complementar nº 167 de 2019) 

§ 13 O disposto neste artigo será regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. OocJuídQ oela Lei Complementar nº 167 de 2019) 

An 66 No primeiro ltimestre do ano subseqüente. os órgãos e entidades a que alude o fill....§J desta Lei Com{>lemeotar transmitirão ao Ministério da Ciência e Tecnologia relatôno 
orcunstanoado dos projetos realizados. C011'4'reendendo a análise do desempenho alcançado. 
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Art. 67. Os órgãos congéneres ao Ministério da Ciéncía e Tecnologia estaduais e municipais deverão elaborar e divulgar relatório anual indicando o valor dos recursos recebidos, 
inclusive por transferência de terceiros, que foram aplicados diretamente ou por organizações vinculadas, por Fundos Setoriais e outros, no segmento das microemp<:8511s e empresas de 
pequeno por1e, retratando e avaliando os resultados obtidos e indicando as previsões de ações e metas para ampliação de sua participação no e,,,.., ..... - ... ·----,+:l""\-rr-f':--"-:::::-------. 

Seçlo Ili 

Do Apolo • Certlflcaçlo 
Clnduldo pela Lei Complementar rt 155, da 2º1.§1 PrOducao de efeito 

Art. 67-A. O 6'gão competente do Poder Executivo dispornb<lizarâ na internet 1nfoonações sobre certificação de qualidade de produtos e processos para microempresas e empresas da 
pequeno porte {lnciuidc pela Lei Çooplernentar n" 155 de 201§) Produção de efeito 

Parâgrafo ún1co Os órgãos da administração direta e indireta e as entidades certJficadoras pnvadas, responsâveis pela criação, regulação e gestão de processos de cenificação de 
qualidade da produtos e processos, deverão. sempre que solicitados, d1spon1b11izar ao órgão competente do Poder Executivo informações referentes a procedimentos e normas apllcilveis 
aos processos de certificação em seu escopo de atuação. (l()Çluldo pela Lei Comolementar o• 155 de 2016l PrOdlJcao de eleito 

CAPITULO XI 

DAS REGRAS CIVIS E EMPRESARIAIS 

Seçlo 1 

O.a Regra• Clvts 

Sul>seçlo 1 

Do Pequeno EmpreNrlo 

An. 68. Considera-se pequeno empresârio , para efeito de aplicação do disposto nos ans 970 e 1 179 da Let n• 10 406 de 10 de 1ane1ro de 2002 (Código Ctvd). o empresáno 1nd1V1dual 
caracterizado como microempresa na forma desta Lei Complementar que aufira receita bruta anual até o limite previsto no§ 1° do art 18-A 

Subseção li 

(VETADO). 

An. 69. (VETADO). 

Seçlo li 

O.a Dellberaçoa Soclala e da Estrutura Organlzaclonal 

An. 70. As microempresas e as empresas de pequeno pone são desobrigadas da realização de reuniões e assembléias em qualquer das situações previstas na legislação civil , as quais 
serão substituídas por deliberação representativa do primeiro número inteiro superior é metade do capltal social 

§ 1~ O disposto no caput deste anigo não se aplica caso haja disposição contratual em contrârio, caso ocorra hipótese de justa causa que enseje a exdusão de sócio ou caso um ou 
mais sócios ponham em risco a continuidade da empresa em vinuoe de atos de inegévei gravidade. 

§ ~ Nos casos referidos no§ 1 ~ deste anigo. realizar-s&-â reuniao ou assembléia de acordo com a legislação civil. 

An. 71 . Os empresâôos e as soaadades de que trata esta Lei Complementar. nos termos da legislação civil. ficam dispensados da publicação de qualquer ato societério. 

Seçlo Ili 

Do Nome Empreur1al 

~pequeno- ' ' ~~ 
PequeAo Pooe·. ou •ua• r•1&p&G11"ª' ~·· "llE" ~-.., oa&o. &eAlle ISGYMllli"a a iRGIY&Ao oo 00je10 118 sool8dade <Revooado oe!a Lei Com!l!emeotar !f 
155 de2016l ~ 

Seç1o rv 
Do Protesto de Tltulos 

Art. 73. O protesto de titulo, quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno pone, é st.jeoto âs segt.1ntes condições 

1 - sobre os emolumentos do tabelião não incidirão quaisquer acréscimos a titulo de taxas, custas e contribuições para o Estado ou Dlstnto Federal. caneora de previdénCla, fundo de 
custeio de aios gratuitos. fundos especiais do Tribunal de Justiça. bem como de associação de dasse, criados ou que venham a ser criados sob qualquer titulo ou denormnação. ressalvada a 
cobrança do devedor das despesas de correio, condução e publicação de edital para realização da intimação: 

li - para o pagamento do titulo em canôrio. não poderá ser exigido clleque de emissão de estabelecimento bancâr1o, mas. feito o pagamento por meio de cheque. de emissão de 
estabelecimento bancilrio ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto serâ condicionada â efetiva liquidação do clleque. 

Ili - o cancelamento do registro de protesto. fundado no pagamento do titulo. seré feito independantemente de deciaração de anuência do crador. salvo no caso de impossibilidade de 
apresentação do original prolestado, 

IV - para os fins do disposto no caput e nos incisos 1. li e Ili do caput deste anigo, o devedor devera provar sua qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte perante o 
label1onato de protestos de tltulos. mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurfdicas, conforme o caso, 

V - quando o pagamento do titulo ocorrer com cheque sem a devida provisão de fundos, serão automaticamente suspensos pelos canôr1os de protesto, pelo prazo de 1 (U111) ano, todos 
os beneficios preV1stos para o devedor neste artigo. Independentemente da lavratura e registro do respectivo protesto. 

Art 73-A São vedadas dâusulas contratuais relativas â limltação da emissão ou circulação de tltulos de crédito ou direitos credilórios originados de operações de compra e venda de 
produtos e SSfVIÇOS por microempr8$8S e empresas de pequeno por1e. (lncluldo pela Lei Complementar nº 14L de 20 1~ 

CAPITULOXU 

DO ACESSO A JUSTIÇA 

Seçlo 1 

Do Aceuo ooa Julzocloa Eepectols 

An 74 Aplica-se âs microempresas e âs empresas de pequeno po11e de que trata esta L8i Complementar o disposto no§ 1• do aa 8!I da L9! !f 9 099 de 26 de selembro de 1995. e no 
iOCISO 1 do caout do art 6" da Lei o! 10 259 de 12 de 1ulho de 2001. as quais. assim como as pessoas fl51cas capazes. passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado 
Especial. exduldos os cessionânos de direito de pessoas juridicas. 

An. 74-A. O Poder Judiciârio, especialmente por meio do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. e o Ministério da Justiça implementarão medidas para disseminar o tratamento 
d~erenciado e favorecido âs microempresas e empresas de pequeno porte em suas respedivas âreas de competência (lnç!_u~a Let Complementar rf 147 de 2014) 

Seçlo li 

Da ConclUaçlo l'Nvla, MedlaÇlo • Arbitragem 

An. 75. As microempresas e empresas de pequeno pone deverão ser estimuladas a utilizar os institutos de conciliação prévia, mediação e arbitragem para solução dos seus conflitos 

§ 1 ~ Serão reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia 

§ 2~ O estimulo a que se refere o caput deste artigo compreenderâ campanhas de divulgação, serviços de esdarecimento e tratamento d~erenciado. simplificado e favorecido no tocante 
aos rustos administrativos e honorãrios cobrados. 

=-
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Seçlo Ili 

DHP1n::enaa 

1 PROC. N' 
FOLHAS 

151~1r0~1 /1q~-
Ali 7>A Para faze< face âs demandas originárias do estim"o pre111sto nos arts 74 e 75 desta Leo ~tar, entidades pnvadas, públocas, indUSlve o Pode< JudlCIMo pode<ao 

f""'8r pa<oenas encre si, obfellvando a instalação ou utílizaÇãO de ambtantes proplaos para a real1zaçlo dos prooedomentos ~es a busca da solução de conflitos 

Ali. 75-B (VETADO) (locfufdo pela Lei Complementar n" 155 de 201ID .Pr:oducao dUltJlQ 

CAPITULO XIII 

DO APOIO E DA REPRESENTAÇÃO 

Al1 • • peqll8AO 
po-..o pode<-públtoi>,,....,,>-<lGNGMM».QMOHl.fi\_H'<...,._nle~·• E~ . ~~· Goméroio-1:_,.- doeórg6o&~-e-~ 

FW , ~oo E-.o< oooróenaíé-~e-empr~porte--e 
~~ 

Ar1 76 Para o cumpnmento do disposto nesta Lei Complementar, bem como para desenvOlve< e acompanhar políticas públicas voltadas és mlCI08mpresas e empresas de pequeno 
pone, o poder público, em consonància com o Fórum Pe<manente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sob a coordenação da Searetaria da Micro e Pequena Empresa da 
Presidéncia da República, deve<é incentivar e apoiar a coação de fóruns com partoapaçlo dos órgãos públicos competentes e das entidades vinculadas ao setor ~~ dada 
pela Lei n" 12 192 de 2013) 

Paragrafo único A Secretana da Miao e Pequena Empresa da Presid6naa da Repúbloca coordenara com as enlldades representatovas das mocroempresas e emp<esas de pequeno 
pone a implemenlação dos fóruns regionais nas unidades da federação (~ sl!!dlt pela Lei n" 12 792 de 20131 

Ar1 7f>.A As instit11Ç08s de representaçlo e apooo empresanal de-ao promover programas de sensibilização, de informação, de onenlaçAo e apooo, de eó.icaçao fiscal de 
regulandade dos contratos de trabalho e de adoção de sistemas 1ntormabzados e ei81f0nocos como forma de estirruo â formalização de empr9MC11mentos, de neg6aos e empregos 
ampliação da competotovodade e à disseminação do assoaatMsmo entre as mocroempresas, os mocroempr-es ondMduas, as empresas de pequeno pone e equparlldos 
{lnduldo pela Lei CQmp!ementar n" 147 de 2014) 

CAPITULO XIV 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Ali. n Promulgada esta Lei Complementar, o Comitê Gestor expedira. em 30 (tnnta) meses. as 1nstruÇ08s "'8 se fizerem necessénas â sua execuçAo 

§ 1• O Ministério do Trabalro e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria da Receita Previdenciâria, os Estados, o O.stnto Federal e os Murnclpoos de-6o editar, em 1 
(um) 8f10, as leos edemas atos necessénos para assegurar o pronto e imediato tratamento jurtdico dlferenaado. simplificado e favorecido és m1croemp<esas e és empresas de pequeno pone 

§ 21 A admorntraçAo dlrata e lnd.-eta federal, estarual e murndpal e as entidades paraestatals acordarão. no prazo previsto no§ 1• deste artigo, as providências necessénas é adaptação 
dos respec;t1vos atos normabvos ao disposto nesta Lei Complementar 

§ ~(VETADO) 

§ 4~ O Comitê Gestor regulamentarâ o disposto no 100$01 óo §~a~ até 31 de dezembro de 2008. 

§ 5~ A parbr de 1~ de ianeoro de 2009, perderão eficâda as subsbtuiçoes tnbutânas que não atende<em â disaplina est-eada na forma do§ 4° deste artigo 

§ ~ O Comrtê de "'8 trata o ill!;!so Ili do caput do art 2" desta Let Con1plementar expedirâ, até 31 de dezembro de 2009, as instruções que se fizerem necessánas relabvas a sua 
competênaa 

An 78 (REVOGADO) 

Ali. 79 Senil ooncedodo, para 1ngrasso no Simples Nacional, parcelamento. em até 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas, dos débttos com o lnsbtuto Naaonal do Seguro Soaal -
INSS, ou com as Fazendas Públocas federal , estadual ou muntapai de responsaboltdade da mocroemprasa ou emp<esa de pequeno pone e de seu btular ou sOcio, com venamento até 30 de 
J'"1<> de2008 

§ 1~ O valor mlnuno da parcela mensal sera de RS 100,00 (cem reaos), considerados Isoladamente os dêbtlos para com a Fazenda Nacional para com a Segl.ndade Soaal, para com a 
Fazenda dos Estados, dos Municipoos ou do O.stnlo Federal 

§ ~ Esse parcelamento alcariça 1ndusove débitos inSCtllos em divoda abva 

§ 3º O parcelamento se<é requerido â respectJva Fazenda para com a qual o SUJ81IO passivo est91a em dêboto 

§ ~-A O parcelamento devera ser requerido no prazo estabeleado em regulamentação do Comoté Gestor 

§ 4~ Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para parcelamento de tnbutos e contnbu1Ç08s federais, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor 

§ 5~ (VETADO) 

§ 6~ (VETADO) 

§ ~(VETADO) 

§ So (VETADO) 

§ 911 O parealarnento de que trata o caput deste artogo não se aplica na hpótese de reongresso de microempresa ou empresa de pequeno pone no Simples Naaonai 

Art 79-A (VETADO) 

Ali. 79-B Excepaonalmente para os fatos geradores ocomdos em JUiho de '2007, os tnbutos apurados na forma dos 1rts 18 a 20 !lesta Lei Complemeotw de-ao ser pagos até o ~bmo 
dia útol de agosto de '2007 

Art 79-C A mocroempresa e a empresa de pequeno pone "'8. em 30 de J'"1<> de '2007, se enquadravam no regime prevosto na Let nº 9 317 ~de 5 de dezembro de 1996, e que nao 
ingressaram no regime pre111s10 no art ~ suieotar-s&-Ao, a parbr de 1~ de JUiho de '2007 és normas de tnbutaçAo aplocâvets âs demaos pessoas Juridlcas 

§ 1° Para eleito do 01spos10 no caput deste artogo, o SUJ81tO passovo poderé optar pelo recothmento oo Imposto sobre a Renda da Pessoa JUl1doca - tRPJ e da Cor«nbuoç6o Soaal sobre 
o Lucro LIQU!do - CSLL na forma do lucro real , tnmestral ou anual, ou do lucro presumido 

§ 2" A opç6o pela tnbutaçAo com base no lucro presumido dar-se~ pelo pagamento, no vencimento, do IRPJ e da CSLL devodos, correspondente ao~ (t8fC81ro) lrirMStns de 2007 e, no 
caso Oo lucro real anual, com o pagamento do IRPJ e da CSLL relativos ao mês de i"ho de '2007 com base na esbmabva mensal 

Art. 79-0 Excepcionalmente, para os fatos geradores ocomoos entre 1~ de julro de 2007 e 31 de Oezembro Oe 2008, as pessoas iurtdocas que exowçam ato1110ade sujeota simultaneamente 
é Incidência do IPI e do ISS deverão recolher o ISS diretamente ao Murncipio em que este Imposto é de111do até o úh1mo ooa úbl de fevereiro de 2009. aplicando-se, até esta data, o disposto no 
111rigrafo único do l!fl 100 da J..ei n" ~ de 25 de outubro de 1966 - C0<11go Ióbutãoo NaC!ooal!.CIN" 

Art. 19-E Aempr-~Neooonel-em-3l-Oe-de-o-de ~tt__._~~ 
~.01 (doi9~-mil ieeis e""' e&Ate..e)e RS a~~&-mk-~-aheame11te iAel"ldaA861m~l81 , .. _,..,.,,,..--.. 
pe11if-Oe-1"-deienel<Ode~12;-f-~~ 

Art 79-E A empresa de pequeno pone optante pelo Simples Nacional em 31 de dezembro de 2017 que durante o ano-calendério de 2017 aufenr r8C81ta bruta total anuat encre RS 
3 600 000,01 (três m.lhões, seiscentos mi reais e um centavo) e R$ 4 800 000,00 (quatro milhões e oi1ocentos mol reais) conbnuarâ automatocamente indulda no Simples Naaonal com 
efetlos a paíbr de 1° de )anetro de 2018, ressalvado o Oirerto de exdus6o por coou•caçAo da optante (Redação dada peta L.et Complementar ir 155, de 20101 P{odui;aQ de 

10/05/20 19 15 :22 



Lcp 123 

30 of 32 

Art. ao. O art. 21 da Lei oº B 212 de 24 de julho oe 1991. fica acrescido dos seguintes§§~ e 3~. passando o parágrafo únioo a vigorar como§ 1~ 

"Art. 21 ... 

U É de 11% (onze por cento) SObre o valor correspondente ao limite mlnimo mensal do salâlio-de-<:ontribuiçao a allquota de contribl>çAo do 
segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própna, sem rel&Çao de trabalho oom empresa ou equiparado, e do segurado farultat1vo que 
optarem pela exdusão do direito ao benefloo de aposentadoria por tempo de contnbuiçao 

§ 3~ O segurado que lenha contribuldo na forma do § 2~ deste artigo e pretenda contar o tempo de oontnbu1çao correspondente para fins de obtençAo 
da aposentadona por tempo de oontnbuiçao ou da contagem reciproca do tempo de oontnbu1çlo a que se refere o art. 94 da Lei n~ 8.213, de 24 de 
JUiho de 1991, deverá complementar a contribuiçao mensal mediante o recolhimento de mais 9% (nove por cento), acrescido dos juros moratórios de 
que trata o disposto no art. 34 desta Lei." (NR) 

Art. 81 O art. 45 da Lei nº B 212 de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art 45 . 

~ Para apuraçao e consbtuiçao dos créditos a que se refere o § 1~ deste artigo, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da 
média aritmética simples dos maiores salários-00-contnbuiçao, reajustados, oorrespondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o periodo contnbutivo 
decorrido desde a competência julho de 1994 

§ 4! Sobre os valores apurados na forma dos §§ ~ e 3~ deste artigo incidirão iuros moratórios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao mês, 
capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% (cinqüenta por cento), e multa de 10% (dez por cento) 

§..1! A contribuiçao complementar a que se refere o § 3~ do art 21 desta Lei será exigida a qualquer tempo, sob pena de indefenmento do benefloo • 
(NR) 

Art. 82. A Lei o• 8 213 de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações· 

"An ~ ..... 

§__J.!.. O Regime Geral de Previdência Social • RGPS garante a cober1ura de Iodas as situações expressas no art 1~ desta Lei, exceto as de 
desemprego Involuntário, objeto de lei especifica, e de aposentadona por tempo de contribuição para o trabalhador de que trata o § 2º do art 21 da Lei 
~ de24dejulhode1991 . 

. .. ." (NR) 

"Art ... 

1-

g aposentadoria por tempo de contribuiçAo: 

U O segurado oontribuinte individual, que trabalhe por conta pr6pna, sem ral&Çao de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultabvo 
que oontribuam na forma do§ 2" do art 21 da Let a" 8 212. de 24 de 1ulho de 1991. não farão jus á aposentadoria portempo de contribuiçlo." (NR) 

"An 55 ................................................ . 

~ Não será computado como tempo de contnbuiçAo, para efe<to de concessão do benefloo de que trata esta subseçllo, o periodo em que o 
segurado contribuinte 1nd1vidual ou farultabvo tiver contnbuldo na forma do§ 2º do art 21 da Lei o• 8 212 de 24 de julho de 1991 , salvo se tiver 
complementado as contribuições na forma do § 3~ do mesmo artigo." (NR) 

Art 83. O an 94 da Let nº B 213 de 24 de jy!ho de 1991. fica acrescido do seguinte § 2~. passando o parágrafo único a vigorar como § 1°: 

"Art 94, 

§.X Não será oomputado como tempo de contnooçao, para efeito dos benefloos previstos em regimes próprios de previdência social, o periodo em 
que o segurado oontrioonte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do§ 2° do art 21 da Lej nº B 212 de 24 de julhO de 1991, salvo se 
oomplementadas as contribuições na forma do § 3~ do mesmo artigo • (NR) 

Art 84. O an 58 da ~o das Leis do Irabalho~~lll!lO Decreto-Lei oº 5 452 de lo de maio de 1943. passa a vigorar acresado do seguinte§ 3°· 

"Art 58 ... 

§.X Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno pone, por meio de acordo ou convençao coletiva. em caso de transporte 
fornecido pelo empregador, em local de dificil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem oomo a 
forma e a natureza da remuneraçao • (NR) 

Art 85 (VETADO) 

An 85-A. C-a ao Poder Público Municipal designar Agente de Desenvolvimento para a ete11vaçao do disposto nesta Lei Complementar, observadas as especificidades loc8's 

§ 1• A tunçao de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulaçao das ações públicas para a prornoçao do desenvolvimento local e terrilonal , mediante ações 
locais ou oomunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao curnplimento das disposições e diretrtzes oontidas nesta Lei Complementar, sob supervisão do 6rgao gestor local responsável 
pelas políticas de desenvolvimento. 

§ 22 O Agente de Oesenvolvimenlo deverá preendler os seguintes requisitos 

1 • residir na área da comunidade em que atuar, 

li · haver oonctuldo, com aproveitamento, curso de qualificação báS<ca para a formação de Agente de Desenvolvimento; e 

Ili • possuir formação ou expenênoa compatlvel com a funçlo a ser exercida, (Re!!acao dada pela Let ComDiernemar nº 147 de 2014l 
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ll'Roc. N• 1O9_ / ( g/. ~ 
IV -serpref8191lCialmenteS8fVidorefetivodoM..-.icipio. (lncluldope!aLeiComc!ementarnº147 de2014) ~OLHAS 1 G~ • _, 
§ 3!! O M1Ai9téfie de SeseAweMmeAte, IAWslria e Geméfeie Exterior, 1untamente oom as eAtidadee muAieipeli9tas e de apeie e '9f3'99&Ata;iê 8ffllPFe981íel, preetaflê 1t4'êiíee;;;--._,, 

· · · , promofllc>-Oe IRleRlêmbie de iAIUflft8\Jêes e eJll)8riêneias. 

§ 3~ A Secretaria da Mlao e Pequena Empresa da PreSldênaa da República juntamente com as entidades muricipalistas e de apoio e representaçao empresarial prestarao suporte aos 
refendos agentes na forma de capacitaçao, estudos e pesquisas, publicações. promoção de 1ntercàmblo de informações e experiências. (R~Le•Jl" 12 792. de 2013) 

Art 86. As matérias tratadas nesta Lei Complementar que não sejam reservadas constrtucionalmente a lel complementar podera<> ser obfeto de alteraçlo por lei onlinilia 

Art 87. O § 1• do art. 3• da Lei ComPlemeotar rf 63 de 11 de janeiro de 1990. passa a vigorar com a seguinte redação· 

"Art. 3~ 

~ O valor adicionado corresponderá, para cada Muriclpio: 

1 - ao valor das mercadorias saldas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil; 

li - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parâgrafo único do aa 146 da Constitu;cao Federal. e, em outras situações, em que se dispensem os 
contfp!es de entrada. considerar-se-é como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta . 

.. ." (NR) 

Art. 87-A. Os Poderes Exeo.rtivos da Urilo, Estados, Distrito federal e Municlpios expedirão, anualmente, até o dia 30 de novembro, cada um, em seus respectivos âmbitos de 
competência, deaetos de consolidação da regulamentação aplicâvel relativamente és microempresas e empresas de pequeno porte. (IQCluldo oela Lei Complementar rf 147 de 
2Qli} 

Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publocaçAo, ressalvado o regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra em vigor em 1~ 
de julho de 2007 

Art. 89 Focam revogadas, a partir de 1~ de julho de 2007, a Lei nº 9 317 de 5 de dezembro de 1996. e a Lei nº 9 841 de 5 de outublo de 1999 

Brasllia, 14 de dezembro de 2006; 185" da Independência e 118" da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guldo Manl698 
Luiz MannhO 
Luiz Fernando Furlan 
Dílma Rousseff 

Esle texto não substituo o publicado no DOU de 15 12.2006. republicado em 31 .1 2009. republicado em 31 .1 2012 e republicado em 6 3 2012. 

ANliXO 1 DA L.fil COMPLfiMfiNTAR N!! 1311 Ofi 14 Ofi OUfiMllRO Oli ~ 

(~ 

•11q1001a1 ePaailhado~ 

RaGaila Bruta em 12 mases (em RS) Atlooo:+A IRPJ GSbt GGl'IN8 

' M ;00 4;00114 O;OO'l4 O;OO'l4 Q;OO'l4 

'"'- -- ......... 1\4 - --- ...... .., IV'\ 6;<1+.'14 O;OO'l4 Q,OO'l4 O;i8'l4 . ' ' ... 
~ G;2+'l4 G;3-1-'l4 11,9&'14 

n ... - .... - .... n .... --- ---.IV'\ 1,ó4'l4 0;3" 0;3" .t,Q.4'14 

~0.000,01 a 900.000,00 J.;60'l4 0;3" 0;3" ~ 

""- --- - ·- ....... - .. - ·- - • .., IV'\ 8;2A ~ ~ -l;-16114 

i;3i'l4 0;39'!4 0;39'!4 -1;-1ê'l4 

'"'- .. --- .......... 1\ 4 - .. 8;4ó'l4 0;39'!4 0;39'!4 ~ 

9;03'l4 0;42-'l4 0;42-'l4 ~ 

.. --- ......... ,.. .. - .. - ·- - ·- IV'\ ~ 0;43'!4 0;43'!4 -1,26114 
... 

~ ~ 0;46'l4 ~ 

n ... • . - --.- ·-
1

n 4 - _:~ 4~ 0;46'l4 0;46'l4 ~ 

~ 0;41-'l4 0;41-'l4 4,40'l4 

"'- : .340.000,01 a 2.620.000,00 ~3114 0;4'44 0;41-'l4 ~ 
..,. ................. n ... .., --- ........ nri .w;32'l4 0;48'l4 0;43'l4 -1,43114 . . ' 
......... -·- - - ~· -~880,000;00 -1-1;23114 Q;62-'l4 Q;62-'l4 ~ 

.-1-a 3.000.000,00 ~ Q;62-'l4 0;62-% +.i+'l4 
,_ ., --- - ·- """ - ., - -- ~ 44;42114 O;i3'l4 0;63'l4 .t,68114 

~000~ ~ O;i3'l4 O;i3'l4 .t,60'l4 

~~ ~ ~ ~ .t,60'l4 

ANEXO 1 DA LEI COMPLEMENTAR~ 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 20IMI 
!Redac;io dada oe!a Lej Cornc!ement• nº 155 ele 2016) !'roducao de efeito 

(Vigência 01/0112018) 

Allquotas e Partilha do Simples Nacional - Comércio 

Receita Bruta em 12 Meses lem RSl Alíauota 

11 Faixa Até 180.000,00 4,00% 

21 Faixa De 180 000,01 a 360.000,00 7,30% 

31 Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 

41 Faixa De 720.000,01a1 .800.000,00 10,70% 

58 Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 

68 Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% 

Faixas Percentual de Reoarticão dos Tributos 
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep 

11 Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 

2• Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 

3• Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 

41 Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 

~ GP!' IGMS 

O;OO'l4 2,76114 ~ 

O;OO'l4 2,76114 ~ 

0;23'!4 2;76114 ~ 

o,26114 2,99114 2;66114 

G;26'l4 ~ ~ 

G;2+'l4 3,28114 ~ 

0;28'l4 3;30'l4 ~ 

~ ~ 2;87114 

~ 3,61-114 ~ 

0;30'l4 ~ 3,1-0'l4 

0;3a'l4 3;94114 3,38114 

~ 3,QQ'l4 ~ 

~ ~ ~ 

0;3444 4;-0ó'l4 3;<43'14 

0;3444 4;08'l4 ~ 

0;3+.ll4 ~ a,82114 

0;3+.ll4 ~ 6,8" 

~ 4;62-114 3;88114 

~ 4;66114 ~ 

0;38'l4 4,iQ'l4 3;96114 

Valor a Deduzir tem RS\ 

5940,00 

13.860,00 

22.500,00 

87.300,00 

378000,00 

CPP ICMS 
41 ,50% 34,00% 

41 ,50% 34,00% 

42,00% 33,50% 

42,00% 33,50% 
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58 Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50% 

68 Faixa 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% 

ANEXO li 9A LEI COMPLEMENTAR N!! 12a, OE 14 DE OEZEMBRO OE 204M 

'lllq• '°'"" • ~•<til~• do Simpl•• MacioRal IRdu• lli• 

R8Clllila ii• 'la em 12 me&&1 (em RS) li 
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~
PROC. N2 i1 o%( 21~ 
FOLHAS ?/== Q ~ 

Presidência da Repú hca 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 93, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1998 

Mensagem de veto 
Regulamento 
Regulamento 
Regulamento 
Regulamento 
Nide Lei nº 11. 775. de 2008) 

Institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária -
Banco da Terra - e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º É criado o Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra - com a finalidade de 
financiar programas de reordenaçao fundiária e de assentamento rural. 

• Parágrafo único. Sao beneficiários do Fundo: 

• 

1 of4 

1 - trabalhadores rurais nao-proprietários, preferencialmente os assalariados, parceiros, posseiros e 
arrendatários, que comprovem, no mlnimo, cinco anos de experiência na atividade agropecuária; 

li - agricultores proprietários de imóveis cuja área nao alcance a dimensao da propriedade familiar, 
assim definida no inciso li do art. 4° da Lei nº 4.504. de 30 de novembro de 1964, e seja, comprovadamente, 
insuficiente para gerar renda capaz de lhe propiciar o próprio sustento e o de sua familia. 

Art. 2º O Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco· da Terra - será constituldo de: 

1 - parcela dos valores originários de contas de depósito, sob qualquer titulo, cujos cadastros nao foram 
objeto de atualizaçao, na forma das Resolucões do Conselho Monetário Nacional nºs. 2.025, de 24 de 
novembro de 1993, e 2.078, de 15 de junho de 1994; 

11 - parcela dos recursos destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - conforme dispõe o art. 239, § 1º, da 
Constituicão Federal, nas condições fixadas pelo Poder Executivo; 

Ili - Titulo da Dívida Agrária - TDA; 

IV - dotações consignadas no Orçamento Geral da Uniao e em créditos adicionais; 

V - dotações consignadas nos Orçamentos Gerais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios; 

VI - recursos oriundos da amortizaçao de financiamentos; 

VII - doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas; 

VIII - recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios, celebrados com órgaos e 
entidades da Administraçao Pública Federal, Estadual ou Municipal; 

IX - empréstimos de instituições financeiras nacionais e internacionais; 

X - recursos diversos. 

Art. 3° A receita que vier a constituir o Fundo de Terras e da Reforma Agrária será usada na compra de 
terras e na implantaçao de infra-estrutura em assentamento rural promovido pelo Governo Federal na forma 
desta Lei Complementar, por entidades públicas estaduais e municipais e por cooperativas e associações de 
assentados. 

Parágrafo único. As terras doadas ou adquiridas em favor do Fundo de Terras e da Reforma Agrária 
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~erão incorporadas ao patrimônio da União e administradas pelo órgão gestor desJ;:~R A O 1[::§: ~/ 
Art. 4° O Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra - será administrado de forma a 

permitir a participação descentralizada de Estados e Municípios, na elaboração e execução de projetos, 
garantida a participação da comunidade no processo de distribuição de terra e implantação de projetos. 

§ 1° A gestão financeira do Fundo caberá aos bancos oficiais, de acordo com as normas elaboradas 
pelo órgão competente. 

§ 2° É vedada a utilização dos recursos financeiros do fundo para pagamento de despesas com pessoal 
e encargos sociais, a qualquer titulo, sendo aquelas de responsabilidade do órgão a que pertencer o 
empregado, servidor ou representante.L 

Art. 5° Compete ao órgão gestor do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra: 

1 - promover e coordenar as atividades financiadas pelo Fundo, de forma a garantir a efetiva 
participaç!lo descentralizada dos Estados e Municlpios; 

li - estabelecer normas gerais para a concessao de financiamento, apuraç!lo e fiscalização dos projetos; 

Ili - aprovar o plano de aplicação anual e das metas a serem atingidas no exerclcio seguinte; 

• IV - fiscalizar e controlar internamente o correto desenvolvimento financeiro e contábil do Fundo; 

V - deliberar sobre o montante de recursos destinados à aquisição de terras e sobre o montante 
destinado à infra-estrutura; 

VI - deliberar sobre medidas a adotar, nos casos de comprovada frustração de safras, e sobre a 
obrigatoriedade do seguro agrícola; 

Vil - fiscalizar e controlar as atividades técnicas delegadas aos Estados e aos Municlpios; 

Vil! - adotar medidas complementares e eventualmente necessárias para atingir os objetivos do Fundo. 

Art. 6° Os recursos serao aplicados por meio de financiamentos individuais ou coletivos, para os 
beneficiários definidos no art. 1° ou suas cooperativas e associações, conforme o plano de aplicação anual 
das receitas do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco· da Terra. 

§ 1° O Plano de que trata este artigo poderá prever o financiamento de investimentos básicos, sem 
prejuízo do disposto no art. 1°. 

• § 2º (VETADO) 

2of4 

Art. 7° O F1maa Ele Terras e Ela RefGrma Agrária BaRsa Ela Terra liRaRsiaFá a s9FRf3Fa Ele iFRéveis 
rurais eaFR a 13raza Ele aFRartiza9âa ae até ·1iRte aRas, iRelulaa a earêReia ae até tFiRta e seis FReses. ~ 
lei Rº 12.!i99, ae 2G12l 

PaFágrafG liRisa. Os liRaRsiaFReRtas saRseaiaas 13ela FuRaa teras juras liFRitaaas a até El9i!e par seRta 
aa aRa, 13aaeRaa ter reauteres 13ereeRtuais ae até siREj9eRta par seRta saem as paFSelas aa aFRartiza9!la aa 
pFiRsipal e saere as eRsaF!jas liRaRseiras EluraRte taaa a praza ae vigêRsia aa apera9aa, aeseFVaaa tela aRual 
Ele reeate par eeRelisiáFia, a ser füraaa pela Paaer Eiresuli•1a. 

Art 7~ O Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra - financiará a compra de imóveis rurais 
com prazo de amortizaç!lo de até 35 (trinta e cinco) anos, inclufda carência de até 36 (trinta e seis) meses. 
(Redacão dada pela Lei Complementar nº 145, de 2014) 

§ 1~ Os financiamentos concedidos pelo Fundo terão juros limitados a até 12% a.a. (doze por cento ao 
ano), podendo ter redutores percentuais de até 50% (cinquenta por cento) sobre as parcelas da amortização do 
principal e sobre os encargos financeiros durante todo o prazo de vigência da operação, observado teto anual de 
rebate por beneficiário, a ser fixado pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei Complementar nº 145, de 2014) 

§ 2~ Conforme estabelecido em regulamento, a carência de que trata o caput poderá ser estendida para 
até 60 (sessenta) meses, quando a atividade econômica e o prazo de maturidade do empreendimento assim o 
exigirem. Clnclufdo pela Lei Complementar nº 145 de 2014\ . 
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Art. 8° i: vedado o financiamento com recursos do Fundo: 

!-(VETADO) 

li - para mutuário já beneficiado com esses recursos, mesmo que liquidado o seu débito; 

Ili - áquele que tiver sido contemplado por qualquer projeto de assentamento rural, bem como o 
respectivo cônjuge; 

IV - exercer função pública, autárquica ou em órgao paraestatal, ou ainda, se achar investido de 
atribuições parafiscais; 

V elis13~ser Ele reAEla aAual eruta familiar, arl!JiAária ele Ej~alEj~er meia a~ ati·1ielaele, su13erier a Ej~iAze 
mil reais; 

V - àquele que dispuser de renda anual bruta familiar originária de qualquer meio ou atividade em valor 
superior ao limite estabelecido em regulamento; (Redação dada pela Lei Complementar nº 145. de 2014) 

VI - tiver sido, nos últimos três anos, contados a partir da data de apresentação de pedido ao amparo do 
Programa, proprietário de imóvel rural com área superior à de uma propriedade familiar; 

VII fer 13ramiteAte sam13raelar eu 13assuielar ele elireita ele a9ae e ReraA9a em imével rural; 

VII - ao promitente comprador ou possuidor de direito de ação ou herança sobre imóvel rural, salvo no 
caso de se tratar de negociação entre beneficiários de imóvel rural objeto de partilha decorrente de direito de 
herança; (Redação dada pela Lei Complementar nº 145. de 2014) 

VIII elis13user ele 13atrimêAie, eem13este ele eeAs ele EjualEjuer Aatureza, ele valar su13eriar a tfiAta mil 

VIII - àquele que dispuser de patrimônio composto por bens de qualquer natureza em valor superior ao 
limite estabelecido em regulamento; (Redação dada pela Lei. Complementar nº 145. de 2014) 

IX- (VETADO) 

Art. 9° O Poder Executivo é autorizado a firmar convênios ou acordos com os Estados e Municlpios 
visando a desobrigar de impostos as operações de transferência de imóveis, quando adquiridos com recursos 
do Fundo. 

Art. 1 O. As entidades representativas dos produtores e dos trabalhadores rurais, sob a forma de 
associações ou cooperativas, com personalidade jur(dica, poderao pleitear financiamento do Fundo - Banco 

• da Terra - para implantar projetos destinados aos beneficiários previstos no parágrafo único do art. 1°. 

3 of4 

§ 1° Os financiamentos concedidos às cooperativas ou associações de produtores rurais, vinculados 
aos projetos de assentamento, devem guardar compatibilidade com a natureza e o porte do empreendimento. 

§ 2° A cooperativa ou associação de produtores rurais poderá adquirir a totalidade do imóvel rural para 
posterior repasse das cotas-partes da propriedade da terra nua, bem como dos custos da terra e dos 
investimentos em infra-estrutura aos seus cooperados ou associados beneficiários desse Fundo. 

Ar!. 11. Os beneficiários do Fundo não poderão alienar as suas terras e as respectivas benfeitorias no 
prazo do financiamento, salvo para outro beneficiário enumerado no parágrafo único do art. 1° e com a 
anuência do credor. 

Ar!. 12. O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar no prazo de noventa dias, contado de 
sua publicação. 

Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Ar!. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasllia, 4 de fevereiro de 1998; 177° da Independência e 110° da República. 
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1 PROC. N2 10 Y/r j;; 4 
FOLHAS 13- Z;;::; 

Aproximadamente 212 resultados Ordernar por: Relevância 1 Data 

Legislação direta 

Artigo 299 do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 
ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta 
parte. 
Falso reconhecimento de firma ou letra 

Ir para Artigo 299 do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940 

.......... ···-·-· ------ ----

DJSP 23/03/2016 - Pág. 2828 - Judicial - 1 ª Instância - Capital - Diário de Justiça do 
Estado de São Paulo 
Diários Oficiais • 23/03/2016 • Diário de Justiça do Estado de São Paulo 

em homenagem aos princípios fundamentais de efetividade do processo e de cooperação entre 

as partes (art .... 299 do Decreto Lei 2848 /40 ( ... )". O art. 508 do NCPC (correspondente ao art. 

474 do CPC de 1974) prevê: "Transitada em julgado a decisão ... 

DJGO 15/09/2016 - Pág. 299 - Seção Ili - Diário de Justiça do Estado de Goiás 
Diários Oficiais • 15/09/2016 • Diário de Justiça do Estado de Goiás 

DECLARACAO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 1 DO ART. 2 DA LEI N 8.072 /90. 

ORDEM CONCEDIDA TAO SOMENTE PARA REMOVER O OBICE CONSTANTE DO 1 DO ART. 2 DA 

LEI N 8.072 /90, COM A. .. REPRIMENDA RESTRITIVA DE DIREITO (PRESTACAO DE SERVICO A 

COMUNIDADE) ESCULPIDA NO ARTIGO 43, INCISOS IV DO DECRETo-LEI ... 

TJ-AM - Inteiro Teor. Apeiacao APL 20110004136 AM 2011.000413-6 (TJAM) 
Jurisprudência • Data de publicação: 04/10/2011 

Decisão: ROUBO MAJORADO (ART. http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/código-penal

decreto-lei-2848-40 ,. . ./legislacao/91614/código-penal-decreto-lei-2848-40 E 

http://www.jusbrasil.com.br /legislacao/91614/código-penal-decreto-lei ... -2848-40 , DO 

http://www.jusbrasil.com.br /legislacao/91614/código-penal-decreto-lei-2848-40 ) .... 

DJMG 27 /03/2019 - Pág. 68 - Editais - Diário de Justiça do Estado de Minas Gerais 
Diários Oficiais· 27/03/2019 ·Diário de Justiça do Estado de Minas Gerais 

JUDITH MARIA TORRES CASTRO, CPF 033.089.056-55, RG M-4.925.200, REGINALI Precisa de uma 
FERNANDES DE CASTRO, CPF 577.299.306 ... praticada ni) comarca de São Gonçalc orientação jurídica? 

Sapucaí/MG, estando o requerido incurso nas sanções do artigo 147 do Decreto ... Le1 2848/4U e 

art. 129, parágrafo 1°, inciso li do Decreto Lei 2848/40, tendo sido proferida decisão ... 

DOM-GYN 28/04/2017- Pág. 3 - Normal - Diário Oficial do Município de Goiânia 
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PROC. Ne_-....~===-~~,..c. 
FOLHAS 

Presidência da Repú bli~:..::..:::======:::::i::=::.1 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Vide Emenda 
Constitucional nº 91. Emendas Constitucionais 

de 2016 
Emendas Constitucionais de Revisão 

Ato das Disposicões Constitucionais Transitórias 

Atos decorrentes do disposto no § 3° do art. 5° 

INDICE TEMÁTICO 

Texto compilado 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na hannonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

TÍTULO 1 
DOS PRINCf PIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união lndlssolúvel dos Estados e M.mlc~ios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

1 - a soberania; 

11- a cidadania; 

111- a dignidade da pessoa humana; 

W - os valores sociais do trabalho e da llvre iniciativa; 

V - o pluralismo polítlco. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos tennos desta Constituição. 

Art. 2° São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

M. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

1 - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

11- garantir o desenvolvimento nacional; 

111- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

rv- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 4° A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princ~: 

1- Independência nacional; 

11- prevalência dos direitos humanos; 

Ili - autodeterminação dos povos; 

W - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI- defesa da paz; 
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W - policias civis; 

V - polk:ias militares e corpos de bombeiros militares. 

IPROC.N2 
FOLHAS 

§ 1° A pglk;la f.ederal, IR&tilYfda pgr lel sgmg éFQãa peHRaReRte, e&ti:Mturarjg em saFr.eli:a, d8€t1Ra se a· 

§ 1º A po!Cia federal, instltulda por lei como órgão pennanente, organizado e mantido peta União e estruturado em carreira, destina-se 
a: (Redacão dada oela Emenda Constitucional nº 19. de 19981 

1 - apurar infrações penais contra a ordem polltlca e saciai ou em detrimento de bens, serviços e Interesses da l.lnlão ou de suas entidades 
autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão 
unlfonne, segundo se dlspuser em lei; 

11 - prevenir e reprimir o tráfico ilbito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuizo da ação fazendária e de 
outros órgãos públlcos nas respectivas áreas de competência; 

n1 exai:Ger a& ft.li:iyães de pglk:ia maçftlma, liléi:&a e de fr.oRteii:a&; 

Ili - exercer as funções de polk:ia marlima, aeroportuária e de fronteiras; (Redacao dada pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

W - exercer, com exclusividade, as funções de policia judiciária da Ulião. 

§ ~ o pgll6ia r:gdg·4áçia fedei:al, ~i:gãg pei:maReRte, estRlturadg em samiim, de&tiAa se, Aa fgm:ia dêl lei, ag ~atn.llhamaAte esteA&~IG das 
mdg11fas federais 

§ 2º A policia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina.se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais. (Redacão dada pela Emenda Constifuclonat nº 19, de 1998) 

§ 3º o pelísla feR"Q"4áRa federal, érgãe paimaAeAte, estR!luradg em sam1ira1 destiAa se, Ra ferma da lei, ag patrYlhameRt9 9&leR8~'9 das fei;Quias -· § 3º A policia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na fonna da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. (Redacão dada oela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4° As polk::ias cMs, dirigidas por delegados de polk::ia de carreira, Incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polk::ia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

§ 5º As pollcias mílltares cabem a pollcla ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa cMI. 

§ S° As polk:ias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as policias 
cMs, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 1° A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsávets pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de 
suas atMdades. 

§ 8° Os MJniclpios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, confonne dispuser a lei. 

§ go A remuneração dos servidores policiais Integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na fonna do § 4° do art. 39. Chcluldo 
cela Emenda Constitucional nº 19. de 1998l 

§ 10. A segurança viária, exercida para a prese1V3Ção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: 
Chcluido oela Emenda Constitucional nº 82. de 2014) 

1- compreende a educação, engenharia e fiscalização de transito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito 
é mobilidade urbana eficiente; e Clncluldo oela Emenda Constitucional nº 82. de 2014) 

11- compete, no ambtto dos Estados, do Distrito Federal e dos MJnicfpios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de 
transito, estruturados em Carreira, na forma da lei. Ctlcluído oela Emenda Constitucional nº 82. de 2014) 

T(TULOVI 
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO 

CAPÍTULO 1 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

SEÇÃOI 
DOS PRINC(PIOS GERAIS 

.Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os MJnlclplos poderão Instituir os seguintes tributos: 

1 - impostos; 

li - taxas, em razão do exerclcio do poder de polk::la ou pela utUlzação, efeUva ou potencial, de serviços públicos especlficos e dMsfveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 

Ili - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caréter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado é: 
administração tnbutária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, ldenUficar, respeitados os direitos lndMduals e nos termos da lel, o 
patrimônio, os rendimentos e as atMdades econômicas do contribuinte. 

§ 2° As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

Art 146. Cabe à lei complementar: 

1- dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os M.Jnlclplos; 
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11- regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

111- estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

/PROC. N2 
FOLHAS 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de célculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

e) adequado tratamento tributaria ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, Inclusive regimes especiais 
ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, I~ das contr1bulções previstas no art. 195, 1e§§12 e 13, e da contribuição a que se refere o 
art. 239. Chcluldo cela Emenda ConsUtucional nº 42. de 19.122003) 

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso Ili, d, também poderá Instituir um regime único de arrecadação dos Impostos e 
contnbuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos M.lnlclpios, observado que: (lnclukto pela Emenda Constitucional nº 42. de 19.12.2003) 

I · será opclonal para o contribuinte; <lncluk1o oela Emenda Constituclonal nº 42. de 19.12.2003) 

li • poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (lnclukto oela Emenda Constitucional nº 42. de 
19.12.2003) 

Ili • o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será 
imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; (OCluk:to pela Emenda Constitucional nº 42. de 19. 12.2003) 

rv · a arrecadaçao, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de 
contribuintes. {lnclukto oela Emenda Constitucional n° 42. de 19.12.2003) 

M. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de preven1r desequMlbrios da concorrência, 
sem preju[zo da competência de a Unlão, por lel, estabelecer normas de Igual objetivo. Chcluldo oela Emenda Constitucional n° 42. de 19.12.2003) 

Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os Impostos estaduais e, se o Território não for dMdido em M.lniclpios, cumulativamen~, os 
Impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: 

I ·para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade púbüca, de guerra externa ou sua Iminência; 

li • no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art 150, Ili, "b". 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada Ili despesa que fundamentou sua instituição. 

M. 149. Compete exclusivamente Ili União instituir contribuições sociais, de Intervenção no domilio econômico e de interesse das categorias 
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 111, e 150, 1 e nr, e sem 
pre)ulzo do previsto no art. 195. § 6", relallvamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

§ 1° Os Estades, e Qfetr:ltg ISeder:al e es Pt.IAiGlples pedei:ãe IAstltwlr GeAtrlbwlçãe, Gebl:ada de sews SBP1Rdei:es, pai:a e GYstelQ, em beRefiGle 
Q'estes, de sistemas de pi:eHidêAGia e assistêRGia sesial. fParáarafQ lõ!i&RYmerade eela EmeRda CeRstilusieRal A-° 33, de 2001) 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os M.lniciplos instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em beneficio destes, do 
regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja allquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da 
União. (Redacão dada cela Emenda Constitucional nº 41. 19.12.2003) 

§ 2° As contribuições sociais e de intervenção no domhlo econômico de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional n° 
33. de 2001) 

1- não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; Clnclukto pela Emenda Constitucional nº 33. de 2001) 

li pedsr.ãe iR<>idlr sebre a imperta9ãe de ~lse e sews deÃ'rades, gás Aatwral e sewt dei:i.1rades e á!Geel GembwsU1&I; {IR;lwfde pela EimeAda 
GeRstitwGieRal Aº 33. de 2001) 

li . Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; CRedacão dada cela Emenda Constitucional nº 42. de 
19.12.2003) 

Ili· poderão ter allquotas: Clnclukjo cela Emenda Constitucional nº 33. de 20011 

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de impartação, o valor aduaneiro; Clncluldo cela 
Emenda Constitucional nº 33. de 2001) 

b) especifica, tendo por base a unidade de medida adotada. Clncluldo oela Emenda Constltuclonal nº 33. de 2001) 

§ 3° A pessoa natural destinatária das operações de Importação poderá ser equiparada a pessoa jurkjica, na forma da lei. !lncluk'.to oela Emenda 
Constitucional nº 33. de 2001l 

§ 4° A lei definirá: as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. ClncluOo oela Emenda Constitucional nº 33. de 2001) 

M. 149-A Os M.micípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de Iluminação 
pública, observado o disposto no art. 150, 1 e Ili. cncrufdo pela Emenda Constituclonal nº 39. de 2002) 

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de conswno de energia elétrica. (lncluldo cela 
Emenda Constitucional nº 39. de 2002) 

SEÇÃO li 
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

Art. 150. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos MJniclpjos: 

10/05/2019 15 :27 



Constitui_ção http://www.pianaito.gov. br/ccivil_ 03/constituicao/constituicao.htm 

• 

• 

66 of73 

llncluldo pela Emenda Constitucional n° 19. de 1998) 1 :~~~~2 ~~&.!<~ 
ll - se houver autorização especifica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públlcas e as sociedades de economia 

mista. Chcluido cela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

§ 2° Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parametros aU previstos, serão 
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mlnicfplos que não observarem 
os referidos limites. Chcluk1o oela Emenda Constitucional n° 19. de 1998) 

§ 3° Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lel complementar referida no caput, a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os M.inlclplos adotarão as seguintes providências: (hclurdo oela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

1 - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; <lnclukio oela Emenda 
Constitucional nº 19. de 1998) 

U - exoneração dos servidores não estáveis. (lncluldo oela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) CVide Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

§ 4° Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da detenninação da lei 
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique 
a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Clnclukio cela Emenda Constitucfonal nº 19. de 1998) 

§ 5° O servidor que perder o cargo na fonna do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de 
serviço. Clncluido oela Emenda Constltuclonal nº 19. de 1998) 

§ 6° O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será. considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com 
atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (hcluldo oela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

§ 7° Lei federal dispora sobre as nonnas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no§ 4°. (Incluído oeta Emenda Constitucional nº 
19. de 1998) 

TITULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 

CAP[TULO 1 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da Justiça social, observados os seguintes principias: 

1- soberania nacional; 

11- propriedade privada; 

Ili - função social da propriedade; 

W - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

'q defesa dQ melQ ambieRte; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e servfços e de seus 
processos de elaboração e prestação; <Redacão dada oela Emenda Constitucional n° 42. de 19.12.2003> 

VII- redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX- trataR:UJRta fiil"or«ido par:a as ampracas bi:a&Ueii:as de sapital RasiQRal de peq1.1eRQ pQi:te 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituldas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 
Pais. <Redação dada oela Emenda Constitucional nº 6. de 1995) 

Parágrafo único. E: assegurado a todos o livre exercClo de qualquer atMdade econômica, Independentemente de autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei. 

M,....1.7.:h SãQ GQR&lder:adas · (Revogado oela Emenda Constitucional n° 6. de 1995) 
&FRJ:lr&&a bFasUaii:a a seR&tilt:dda eQb as lals bi:aellali:as a q1.1e teRt:ia sua sede e ad.miRisti:ayãQ RQ Paí:; !Revogado pela Emenda 

Constitucional nº 6, de 1995) 
.U- emJ')r&sa bi:asUeiFa de sapital RasieRal a1<11.1ela slJje seRW.le efetive esteja em saráter permaReRte SQb a titYlaRdada direta Qu IRdAta de 

pesseas fieisas demkiiliadas e resideRtes Re Pale gy de eRtidadee de direite r:n'1blkie iRlerRe, eRlsRdeRde se per 69Rtr"Gle efetive da empresa a 
titLllaridad.e da maiQr:ia de seu sapital ·'9taAte e e exarsísfQ, d.e fato e de dlrelte, dQ peder d&GisOriQ para gerir &\la& atPAdades. <Revogado pe!a Emenda 
Constitucional nº 6. de 1995) 

§ 1º A lei pQdeFá, em r:ela9ãg à empr:esa braallelra ~g sapltal RaGieRal; <Revoaado pela Emenda Constitucional nº 6. de 1995) 
1 ;eRseder pretey9Q a beRefislQ& &Epeslais tampgráries pai:a desew·e~rer atlt'idade& seRskleradas esAtéQkias pai:a a defesa RaslGAal 9\1 

impress!Rd~rels SQ de&eR''9~AmeRta da Pais; <Revogado oela Emenda Constitucional nº 6. de 1995) 
.U.- e&tabeleser, sempre que GQR&iderar wm seter impressiRd~·el ae deseR''81'4meRte tesRelOglse RasiQRal, eAt;e eutras 69Rdiy08s e reqYisitQs· 

<Revogado pela Emenda Constitucional n° 6, de 1995) 
a} a exigêRsia de 1<1we e seRtF91e referide Re iRsise li dQ "sapllf' se esteRda às aU11idades t&GR9légisas da empF&sa, assim 8Rt&Rdide e e:.ersísle, 

de fato e de direito, da pQder d&Gi&OÃQ par:a deseR'l9l11er aw abseF1l9r tesRelegia; <Revogado oela Emenda Constitucional nº 6. de 1995) 
O} per.seRtlJais de partislpayãQ, RQ sapllal, de pe&sQa& fisisas demkiiliadas e resideRles RQ Pais QIJ eRtidadea de dlreltQ pWbJl6Q iAteA:'la 

rRevooado oela Emenda Constitucional n°6. de 1995) 
§ 2° - ~la aq1:1isiçãe de beRs e seFHi9es, Q Peder PWblk;Q dará AtameRte pF&fereAsial, Res teRRas da lei, à empresa bi:a.sileira de sapllal 

~. (Revogado cela Emenda Constitucional nº 6. de 1995) 

Art. 172. A lei disciplinara, com base no Interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a 
remessa de lucros. 

10/05/2019 15:33 



Constitui~o :t/www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/constituicao/constituicao.htm 

• 

• 

68 of73 

W - o transporte marltim a1·otrtnrtter1Va básicos de petróleo produzidos no Pais, bem assim o transporte, 
por melo de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural da qualquer origem; 

V a pasq1:1lsa, a lai,ça, g eARq1:1eslmeAlQ1 e FEIJUGsessameRte, a IAd1:1&tÃalb:a9ãe e e seméi:Gie de miAéFies e miReFais Al:IGleare& e saws 
deRlrade& 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a Industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus 
derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comerciaJização e utiização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme 
as allneas b e c do inciso xxm do caput do art. 21 desta Constituição Federal. CRedaeão dada oela Emenda Constitucional n° 49. de 2006) 

§ 1° O meRepQlle pre·~ste Resta artige iAsl1:1I es Reses e F&&1:11tades deG9FF8RW& da& atillidades Rele meAsieRadas, &aAde •rdads à URiãe ;ad.er 
ew seRseder q1:1a~1:1ar tipa de paFtiGipa9ãe 1 em e6pésle ew em ·1aler1 Aa explerayãe de Jaõ!ldas de pelrQlee gy gée RatwFal, FB66a~1ade e dlspeslQ AQ aa. 
~ 

§ 1° A União poderá. contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atMdades previstas nos Incisos 1 a N deste artigo observadas 
as condições estabelecidas em lei. (Redacão dada oela Emenda Constitucional nº 9. de 1995) Mde Emenda Constitucional nº 9. de 1995) 

§ :i0 
A lei c::tispera 6e~re e tFaR&pgFte e a wtilia.a9ãe da maWFiai6 FadieatPIG& RQ tan:ltQRe Rasl9Aal 

§ ~A lei a que se refere o § 1° disporá sobre: (hcluldo pela Emenda Constitucional nº 9. de 1995) (Vide Emenda Constitucional nº 9. de 
1995) 

1- a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o ten1tórto nacional; Clncluldo oela Emenda Constitucional nº 9. de 1995) 

11- as condições de contratação; Clncluldo oela Emenda Constltuclonal nº 9. de 1995) 

111- a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopótio da União; (hciulclo oela Emenda Constitucional nº 9. de 1995) 

§ 3° A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional. (Renumerado de § 2° para 3° pela Emenda 
Constitucional nº 9. de 1995) 

§ 4° A lei que instituir contribuição de intervenção no domlnlo econômico relativa às atividades de Importação ou comerciafização de petróleo e 
seus derivados, gás natural e seus dertvados e álcool combustlvel deverá atender aos seguintes requisitos: (hcluldo pela Emenda Constitucional nº 
33. de2001l 

l- a allquota da contribuição poderá ser: (Incluído oela Emenda Constitucional nº 33. de 2001) 

a) diferenciada por produto ou uso: (iiclulclo oela Emenda Constitucional nº 33. de 2001> 

b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,111, b; Chcluldo oela Emenda Constitucional nº 
33. de 2001) 

li • os recursos arrecadados serão destinados: Clnclulclo pela Emenda Constitucional nº 33. de 2001) 

a) ao pagamento de subsidias a preços ou transporte de álcool combustlvel, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; <ncluldo 
oera Emenda Constitucional nº 33. de 2001) 

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; (hcluM:lo oela Emenda Constitucional n° 33. de 
2001) 

c) ao financiamento de programas de Infra.estrutura de transportes. (lncluldo oela Emenda Constltuclonal nº 33. de 2001) 

AR 178 A lei dispara sgbre· 
.J- a erdeRa9ãe des tf.aRsperte& aéree, aqwátise e leFr&6trei 
li a pi:edeFJiir:iaRsia d9& am:iadeFes r:iasiQAais e Aa·~es de tiar:ideira e Feiii&tr;s bRi6ilair.gs e dg pais expgi:tad9F e1:1 lmpgFtadgF; 
m- e traR&p9Ft& da !iFaRéis; 
.JV.- a wtlli3a9ãe de emtiai:sayoes da pBEisa e gut:.as . 
§42 A eFdeAayãe de tr.aRspgFte IAterRasigAal s1:1mpFira gs a;gFde6 fiR+'lad96 pela URiãe, ateRdidg g pFiAsfpig da reslprgsidade 
~ Ser:ãe brasileiFQ& 96 ar~a99Fe6 1 gs prgpFletáR9&, 96 sgmaRdaAtee e d.eis tei::ç96 1 pele meR9€, des tripYlaRtes da embaFGa90es AaGieAals 
§ 3° A Aaiiesa9ãe de sabetagem e a iRteFleF sãe p~~rath1as c;te em&ilaFGaiOes RaGleAais, sah19 sase de Rese6&idade públlsa, 6&gwAQe dispYser a 

M. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte Internacional, 
observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. (Redação dada oela Emenda Constitucional nº 7. de 1995) 

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lel estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a 
navegação Interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. Cilclufdo pela Emenda Constitucional nº 7. de 1995) 

M. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os M.Jnicfpios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim 
definidas em lei, tratamento jurklico diferenciado, visando a Incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, ou pela ellmlnação ou redução destas por meio de lei. 

M. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os M.miclpios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento saciai e 
econômico. 

Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária 
estrangeira, a pessoa fislca ou jurfdlca residente ou domiciliada no Pais dependerá de autorização do Poder competente. 

CAPÍTULO li 
DA POlÍTICA URBANA 

.Art. 162. A poUtlca de desenvoMmento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fe<adas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvoMmento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. (Reaulamentol C\1de Lei rf 
13.311. de 11 de julho de 2016) 

§ 1° O plano diretor, aprovado pela Câmara M.micipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o Instrumento básico da 
polltJca de desenvoMmento e de expansão urbana. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~~ I\ú~ 
Em:l1 de ~ de 2019. 

ALEXSSA RO BUSSOLA 

Pr 1dente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicitamos a convocaçao da Senhora Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Aline Fogolin, para 
participar de reunião desta Comissão no dia 28/05/2019, às 09h30, e prestar 
esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 30/19. 
Bauru, 21 de aio de 2019. 

Relator 

or Presidente da Cãmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminh mente de oficio ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, 21 e maio de 2019. 

ALEXSS 
President 

A 

pRO BUSSOLA 
a Comissão de Justiça, Legislaçao e Redação 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se oficio convocatório ao Senhor Prefeito Municipal, conforme 
solicitação. 
Bauru, 21 de mai 

-p~ JOS ROB 
Presi ent 

MARTINS SEGALLA 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do oficio. 
Bauru, 21 de maio de 2019. 

Wk ~~· ;,t~ 
RONALDO J~~ SCHJAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 69/19 

Bauru, 21 de maio de 2019. 

Senhor Prefeito: 

C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 

Atendendo pedido da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, vimos solicitar que Vossa Excelência convoque os Secretários Municipais 

de Administração, David José Françoso e de Desenvolvimento Econômico, Turismo 

e Renda, Aline Fogolin, para participarem da reunião desta Comissão a ser 

realizada no dia 28 de maio, ás 09h30, para prestarem esclarecimentos, 

respectivamente, sobre o Projeto de Lei nº 32/19, que dispõe sobre as normas do 

estágio probatório no âmbito da Administração Municipal Direta e Indireta, em 

consonância com o que trata o art. 41 da Constituição Federal e sobre o Projeto de 

Lei nº 30/19, que dispõe sobre o Estatuto Municipal da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte - EMME e dá outras providências. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 

apresentando nossos protestos de consider 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissao de Justiça, Legislaçao e Redaçao: 

Solicitamos o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda para que apresente 
exposiçao de motivos técnica, adequada e detalhada ao Projeto de Lei nº 
30/19. 
Bauru, 28 de 019. 

Relator 

or Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestaçao do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento e oficio ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, 28 de mai de 2019. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente da C issão de Justiça, Legislaçao e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se oficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitaçao. 
Bauru, 28 de maio de 2019. 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do oficio. 
Bauru, 28 de maio de 2019. 

~~,,.-~ 
RONALDO J~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 73/19 

Bauru, 28 de maio de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação do Relator da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 30/19, 

processado sob nº 104/19, que dispõe sobre o Estatuto Municipal da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte - EMME e dá outras providências, a fim de que 

Vossa Excelência determine à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo e Renda para que tome as providências necessárias para atender ao 

requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 1094/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

---~~~~~--:-1-~~~~ 

PROC. Nl! /j O Y 
FOl.HAS __ j_$_3__. __ 

.. ,,_ -·-----·----... H--

Bauru, 04 de junho de 2019. 

Cãmar;i Mu iicipal de B;iuru 
Diretoria de ~polo Legislativo 

O ·5 JUN. 2019 

ENTRADA 
Hora10Jl...?o (a} b....._o ~'-' 

V 

Em resposta ao Of.DAL.SPL.PM. 73/19, no qual a Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação solicita informações sobre o Projeto de Lei nº 30/19, 
apresentamos a exposição de motivos técnica conforme fundamentos a seguir: 

O presente projeto de Lei que visa revogar a Lei 5775 de 21 de 
setembro de 2009 que criou o Estatuto Municipal da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte e criar Novo Estatuto Municipal da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte em consonância a Lei Complementar nºl23, de 14 de dezembro de 2006 
e todas as suas alterações , bem como os artigos 146, III, d, 170, IX e 179 da 
Constituição Federal de 1988. 

A Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 instituiu o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e estabeleceu 
normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 
microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere à 
apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive 
obrigações acessórias, criando o simples nacional; ao cumprimento de obrigações 
trabalhistas e previdenciárias; ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à 
preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao 
associativismo e às regras de inclusão. 

Em 2008 a Lei Complementar nº 128 fez algumas alterações na Lei 
123/2006 e criou a figura jurídica do microempreendedor individual (modalidade de 
microempresa) que também deve ter tratamento diferenciado e favorecido como as MEs 
e EPPs. 

Assim, o município de Bauru, embasado nas Leis supracitadas, além 
dos arts. 146, III, d, 170, IX e 179, todos da Constituição Federal, criou o Estatuto 
Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - EMME por meio da Lei 
nº 5775, de 21 de setembro de 2009 com o intuito de nortear as ações do município em 
relação aos pequenos empreendedores locais. 

Ademais a própria Lei 8666/1993 em seu art. 14 § 14 menciona o 
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. 

Referido Estatuto previu a criação da Casa do empreendedor, alvará 
de funcionamento provisório, fiscalização orientadora aos pequenos empreendedores, 
antes de notifica-los, regime tributário simplificado, estímulo ao crédito e a 
capitalização, apoio ao associativismo, educação empreendedora e acesso à informação, 
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PREFEITURA MUNICIPAL M~=HE~~===-J 
GABINETE DO PREFEITO 

apoio aos pequenos produtores locais, apoio ao associativismo, estímulo ao mercado 
local, acesso às compras públicas dentre outros. 

Em 2014 a Lei Complementar 147 veio sacramentar a necessidade de 
se fortalecer as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como o mercado local 
e regional com o intuito de se gerar riqueza por meio do fortalecimento das pequenas 
empresas locais e alterou a Lei Complementar 123/06 

Dessa forma esta Administração, após ampla discussão e observando a 
Lei Complementar 147/14 propôs a criação de um novo Estatuto da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte com várias mudanças, sendo as mais relevantes a respeito 
das compras públicas, dando o real tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. 

Dentre as várias inovações destacam-se a obrigatoriedade da 
realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de 
até R$80.000,00; também prevê a obrigatoriedade de estabelecer, em certames para 
aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

Além disso, reforçou a necessidade da promoção do desenvolvimento 
local e regional (art. 19). 

O novo estatuto também suprimiu o capitulo IV que previa a criação 
de Comissão Permanente de Tecnologia e Inovação tendo em vista a publicação da Lei 
nº 7.148, de 23 de novembro de 2018 que instituiu o Sistema de Inovação do município 
e em seu art. 7° criou o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Bauru. 

Feito um apanhado das princi ais alterações, permanecemos à 
disposição e contamos com o apoio desta Egrégi âm a, reiterando meus protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

~---:t--.... 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

11 de junho de 2019. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

11 de junho de 2019. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 

Presid te 

Membro 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• ~Á~~Àaz~ 
Em Jo2, de ~&- de 2019. 

'"""'""NA~ 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C!.>RAÇÃODE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala as Re ni es, em 
12 ejunhode2019 . 
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C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Relator 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
12 de junho de 2019. 

0l/;vi~ 
YAr~-~ASCIMENTO 

Presidente 

Membro 

RICARDO PELISSARO LOQUETE 
Membro 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 

quanto a sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

~o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

27 de junho de 2019 . 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

03 de julho de 2019. 

\o }\ /'\,,aa ''"'J\M, 
~~~~ eKuif' 

Presidente 

FÁBIO SARTORI MANF INATO 

Membro 

Pub!kação da Paut\ ne 
OOli8 OIDsl da 8lllJll. 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 10 de julho de 2019, incluir o 

mesmo na Pauta em Segunda Discussão 

para a próxima Sessão. 

Bauru, 11 de julho de 2019 . 

OSE 
residente 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação <!._o_.Jlresente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 15 de julho de 

2019, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 16 de julho de 2019. 

OSjE~~~~~~~~~C;:-
residente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

oficio, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 16 de julho de 2019. 

~~ .... -~ 
RONALDOijJ'Õsé SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C!,>RAÇÁODE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7351 
De 16 de julho de 2019 

Dispõe sobre o Estatuto Municipal da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte - EMME e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta Lei dispõe sobre o Estatuto Municipal da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte - EMME, estabelecendo diretrizes acerca 
do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para o 
Microempreendedor Individual (MEi), a Microempresa (ME) e a 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), em conformidade com o que 
dispõem os arts. 146, Ili, d, 170, IX, e 179, todos da Constituição 
Federal de 1.988, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2.006, com alteração pela Lei Complementar nº 147, de 
07 de agosto de 2.014. 

§ 1º Aplicam-se ao MEi, modalidade de microempresa, todos os benefícios 
previstos nesta Lei para a Microempresa e a Empresa de Pequeno 
Porte, sem prejuízo das garantias que lhes sejam específicas. 

§ 2° O disposto nesta Lei aplica-se também, desde que tenham auferido, no 
ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso li 
do caput do art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2.006: 

1 - ás sociedades cooperativas, nos termos do art. 34 da Lei Federal 
nº 11.488, de 29 de maio de 2.007 e art. 4° da Lei Federal nº 
5.764, de 16 de dezembro de 1.971; 

li - ao produtor rural pessoa ffsica nos termos do art. 12, VII da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1.991, ressalvadas as disposições da Lei 
Federal nº 11.718, de 20 de junho de 2.008; 

Ili - ao agricultor familiar, nos termos da Lei Federal nº 11.326, 24 de 
julho de 2.006, desde que apresente situação regular na 
Previdência Social e no Município. 

§ 3° Não poderão se beneficiar das regras estipuladas nesta Lei as pessoas 
jurídicas que se enquadrem nas hipóteses dos incisos 1 ao XI do § 4°, 
do art. 3° da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de . 
2.000. ~ 

~ 
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CAPITULO 1 

Seção 1 
Definição de Pequeno Empresário, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se MEi, o empresário individual 
nos moldes da Lei Federal nº 10.406, de 10, de janeiro de 2.002, em 
seus arts. 970 e 1.179, caracterizado como Microempresa e com sua 
inscrição no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que aufira receita bruta 
anual inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). 

Parágrafo único. Não poderá se enquadrar como MEi, empresário individual a 
pessoa natural que: 

1 - possua outra atividade econômica; 

li - exerça atividades de natureza intelectual, científica, literária ou 
artfstica. 

O empresano individual, MEi, quando da sua inscrição municipal, 
deverá acrescentar ao seu nome a expressão "Microempresa" ou a 
abreviação "ME". 

Para os efeitos desta Lei, considera-se Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o 
empresário individual nos moldes do art. 966 da Lei Federal nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2.002, com suas inscrições no Registro de 
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, desde que: 

1 - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurfdica, ou 
a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais); 

li - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa 
jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais). 

§ 1° Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, 
o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta 
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações 
em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os desconto?í.x 
incondicionais concedidos. lf ~ 
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§ 2° Não se inclui no regime desta Lei a pessoa jurídica definida nos incisos 
1 a X do parágrafo 4° do art. 3°, da Lei Complementar Federal 123, de 
14 de dezembro de 2.006. 

§ 3° O empresário individual nos moldes do caput do art. 4°, quando da sua 
inscrição municipal, deverá acrescentar ao seu nome a expressão 
"Microempresa" ou a abreviação "ME". 

Art. 5° 

CAPÍTULO li 
DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO 

Seção 1 
Da Inscrição e Baixa 

Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de 
abertura e fechamento de empresas deverão observar a unicidade do 
processo de registro e de legalização, buscando, em conjunto, a 
agilização, compatibilização e integração de procedimentos, de modo a 
evitar a duplicidade de exigências e garantir a rapidez e linearidade do 
processo, sob a perspectiva do usuário. 

Parágrafo único. O processo de registro do MEi, ME e EPP deverá ter tramitação 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

especial e preferencial. 

Fica permitido o funcionamento de estabelecimentos empresariais ou 
de prestação de serviços em imóveis residenciais, cujas atividades 
desempenhadas pela ME, EPP e MEi estejam compatíveis com o 
Plano Diretor de Bauru, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Trânsito, 
Código de Posturas, Lei de Zoneamento e legislação específica. 

Os requisitos de segurança sanitária, controle ambiental, ocupação do 
solo, inscrição municipal e prevenção contra incêndios,- quando 
existirem, para os fins de registro e legalização de empresários e 
pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e 
uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, no âmbito de suas competências. 

Os órgãos municipais envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, dentro de suas respectivas competências, deverão 
disponibilizar aos usuários, de forma presencial e pela rede mundial de 
computadores, informações, orientações e instrumentos, de forma 
integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas de 
registro ou inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas 
jurídicas, de modo a prover ao usuário a certeza quanto à 
documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou da , 
inscrição. tP:;.., 
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Art. 9° 

Art. 10 

§ 1º 

O processo de registro e de legalização de ME, EPP e MEi deverá 
atender às normas editadas pelo Comitê para a Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios - REDESIM, vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sempre que forem 
mais benéficas do que as normas municipais. 

Seção li 
Da Sala do Empreendedor 

Com o objetivo de orientar os empreendedores, simplificando os 
procedimentos de registro de empresas no município, fica criada a 
Sala do Empreendedor, com as seguintes atribuições: 

1 - Disponibilizar aos interessados as informações necessanas à 
emissão da inscrição municipal e do alvará de funcionamento, 
mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de comunicação 
oficial; 

li - Emissão da Certidão de Zoneamento na área do 
empreendimento; 

Ili - Emissão do "Alvará Digital"; 

IV - Orientação acerca dos procedimentos necessanos para a 
regularização da situação fiscal e tributária dos contribuintes; 

V - Emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária. 

Na hipótese de indeferimento de alvará ou inscrição municipal, o 
interessado será informado a respeito dos fundamentos e será 
oferecida orientação para adequação à exigência legal na Sala do 
Empreendedor. 

§ 2° Para a consecução dos seus objetivos, na implantação da Sala do 
Empreendedor, a administração municipal firmará parceria com outras 
instituições para oferecer orientação acerca da abertura, do 
funcionamento e do encerramento de empresas, incluindo apoio para 
elaboração de plano de negócios, pesquisa de mercado, orientação 
acerca de crédito, associativismo e programas de apoio oferecidos no 
município. 

Seção Ili 
Do Alvará de Funcionamento Provisório e da Fiscalização Orientadora 

Art. 11 Os Órgãos Fiscalizadores Municipais deverão emitir o Alvará de 
Funcionamento Provisório, que permitirá o início de operação da ME, 
EPP ou MEi imediatamente após o ato de registro, exceto nos casos 
em que o grau de risco da atividade seja considerado alto. ~ 
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§ 1° Para efeitos desta Lei, considera-se como atividade de risco alto 
aquelas que possam comprometer o sossego público, que tragam 
riscos ao meio ambiente ou que envolvam: 

§ 2º 

1 - o manuseio, armazenamento e utilização de material inflamável 
ou explosivo; 

li - a aglomeração de pessoas; 

Ili - a produção de nivel sonoro superior ao estabelecido em Lei; 

IV - outras atividades definidas em Lei Municipal. 

Os órgãos municipais que sejam responsáveis pela emissão de 
licenças e autorizações de funcionamento somente deverão realizar 
vistorias após o inicio de operação do estabelecimento, quando a 
atividade exercida pela ME, EPP ou MEi não envolver grau de risco 
considerado alto. 

§ 3° Compete ao Comitê Gestor Municipal relacionar as atividades que 
possuam grau de risco considerado alto. 

§ 4° O Alvará de Funcionamento Provisório deverá ser cancelado se, após 
a notificação da fiscalização, não forem cumpridas as exigências 
estabelecidas pela Administração Municipal, nos prazos por ela 
definidos. 

Art. 12 A fiscalização exercida sobre a ME, EPP e MEi, no que se refere aos 
aspectos sanitário, ambiental, tributário e de segurança, deverá ter 
natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade não for 
considerada como de alto grau de risco. 

§ 1° Deverá ser observado o critério da dupla visita para lavratura de autos 
de infração contra ME, EPP e MEi, salvo na ocorrência de reincidência, 
fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. 

§ 2° Considera-se reincidência, para fins deste artigo, a prática do mesmo 
ato no período de 24 (vinte e quatro) meses, contados da notificação 
do ato anterior. 

§ 3° Ressalvadas as hipóteses previstas no § 1 º deste artigo, caso seja 
constatada alguma irregularidade na primeira visita do agente público, 
este formalizará Notificação Preliminar, conforme regulamentação, 
devendo constar expressamente a respectiva orientação, os 
dispositivos normativos correspondentes e o prazo para /-L}., 
regularização. V_; 

~ 
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§ 4º Deverá ser concedido prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a 
regularização da ME, EPP ou MEi. 

§ 5° Quando o prazo referido no parágrafo anterior ainda não for suficiente 
para a regularização necessária, o interessado deverá formalizar com 
o órgão de fiscalização, um Termo de Conduta, onde, justificadamente, 
assumirá o compromisso de efetuar a regularização dentro do 
cronograma que for fixado no referido Termo de ajuste. 

§ 6° Decorridos os prazos fixados sem a regularização necessária, será 
lavrado auto de infração com aplicação da penalidade cabível. 

Art. 13 Os alvarás municipais relativos a ME, EPP e MEi deverão ser 
fornecidos e consultados perante a rede mundial de computadores, 
podendo ser solicitados também eletronicamente. 

Parágrafo único. Compete ao Comitê Gestor Municipal regulamentar a forma 

Art. 14 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 15 

como se dar-se-á a solicitação, expedição e consulta do Alvará Digital. 

CAPITULO Ili 
DO REGIME TRIBUTÁRIO 

Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverão recolher o 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN com base na 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, e Resoluções 
do Comitê Gestor do Simples Nacional. 

O regime de substituição tributária ou retenção na fonte de ISS, 
previsto na legislação tributária municipal, obrigará o tomador mesmo 
quando o serviço for prestado por microempresa ou empresa de 
pequeno porte optante pelo simples Nacional, caso em que o imposto 
municipal será retido e recolhido em guia própria do Município. 

A aplicação do regime previsto no parágrafo anterior observará o 
disposto no § 4º do art. 21 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2.006. 

As microempresas e as empresas de pequeno porte, sempre que 
possível e nos termos da Lei, deverão receber tratamento tributário 
diferenciado no que tange aos impostos, taxas e contribuições 
municipais, mediante a concessão dos seguintes benefícios fiscais: 

1 - redução de alíquota ou de base de cálculo; 

li -



Projeto de Lei nº 30/19, que dispõe 
sobre o Estatuto Municipal da 
Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte - EMME e dá outras 
providências. 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Ili - créditos presumidos; 

IV - isenções. 

CAPÍTULO IV 
DO FOMENTO ÀS INCUBADORAS, CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS E 

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

Art. 16 

§ 1º 

O Poder Público Municipal manterá programa de desenvolvimento 
empresarial, podendo instituir incubadoras de empresas, com a 
finalidade de desenvolver microempresas e empresas de pequeno 
porte de vários setores de atividade. 

A Prefeitura Municipal será responsável pela implementação do 
programa de desenvolvimento empresarial referido no caput deste 
artigo, por si ou em parceria com entidades de pesquisa e apoio a 
microempresas e a empresas de pequeno porte, órgãos 
governamentais, agências de fomento, instituições científicas e 
tecnológicas, núcleos de inovação tecnológica e instituições de apoio. 

§ 2° As ações vinculadas à operação de incubadoras serão executadas em 
local especificamente destinado para .tal fim, ficando a cargo da 
municipalidade as despesas com aluguel, manutenção do prédio, 
fornecimento de água e demais despesas de infraestrutura 
dependerão de previsão orçamentária. 

Art. 17 

Art. 18 

O prazo máximo de permanência no programa é de 2 (dois) anos para 
que as empresas atinjam suficiente capacitação técnica, 
independência econômica e comercial, podendo ser prorrogado por 
prazo não superior a 2 (dois) anos mediante avaliação técnica. Findo 
este prazo, as empresas participantes se transferirão para área de seu 
domínio ou que vier a ser destinada pelo Poder Público Municipal 
sendo que a ocupação dar-se-á preferencialmente por empresas 
egressas de incubadoras do Município. 

O Poder Público Municipal poderá criar minidistritos industriais, em 
local a ser estabelecido por lei, e também indicará as condições para 
alienação dos lotes a serem ocupados, voltados preferencialmente 
para a ME, EPP e MEi. 

O Poder Público Municipal apoiará e coordenará iniciativas de criação 
e implementação de parques tecnológicos, inclusive mediante 
aquisição ou desapropriação de área de terreno situada no Município ,, 
para essa finalidade que dependerão de previsão orçamentária. tt: 
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§ 1° Para consecução dos objetivos de que trata o presente artigo, a 
Prefeitura Municipal poderá celebrar instrumentos jurídicos 
apropriados, inclusive convênios e outros instrumentos jurídicos 
específicos, com órgãos da Administração direta ou indireta, federal ou 
estadual, bem como com organismos internacionais, instituições de 
pesquisa, universidades, instituições de fomento, investimento ou 
financiamento, buscando promover a cooperação entre os agentes 
envolvidos e destes com empresas cujas atividades estejam baseadas 
em conhecimento e inovação tecnológica. 

§ 2° O Poder Público Municipal indicará a Secretaria Municipal a quem 
competirá: 

Art. 19 

1 - zelar pela eficiência dos integrantes do Parque Tecnológico, 
mediante ações que facilitem sua ação conjunta e a avaliação de 
suas atividades e funcionamento; 

li - fiscalizar o cumprimento de acordos que venham ser celebrados 
com o Poder Público. 

CAPÍTULO V 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seção 1 
Acesso às Compras Públicas 

Nas contratações públicas de bens, serviços e obras do Município, 
deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e 
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
objetivando: 

1 - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e da região administrativa de Bauru; 

li - a ampliação da eficiência das políticas públicas; 

Ili - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos 
arranjos produtivos locais; 

IV - apoio às iniciativas de comércio justo e solidário. 

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se: 

1 - âmbito local: limites geográficos do Municipio de Bauru; 

li - âmbito regional: limite geográfico da microrregião de Bauru, 
conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia ~ 
Estatistica - IBGE. {J/' \\' 

~ 
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Seção li 
Da Identificação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

Art. 20 

§ 1º 

A fruição dos benefícios previstos nesta lei em certames municipais 
fica condicionada ã comprovação prévia, pela licitante, de seu 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2.006, mediante a apresentação de certidão atualizada expedida 
pela Junta Comercial ou outro documento oficial idôneo. 

Em procedimento licitatório presencial, as microempresas e empresas 
de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar, em separado, declaração que comprove sua 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como 
de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 
desenquadramento dessa situação. 

§ 2° Na hipótese do § 1° deste artigo, a documentação mencionada deve 
ser apresentada quando do credenciamento da empresa licitante e 
seus respectivos representantes, não podendo ser considerados 
documentos que estejam dentro de envelopes lacrados de habilitação, 
os quais apenas serão abertos posteriormente. 

§ 3º 

§ 4º 

Nos editais, deverá restar especificado que a falsidade das 
declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, poderá caracterizar o 
crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuizo do 
enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções 
administrativas previstas na legislação pertinente, oqservado o devido 
processo legal, e implicará, também, o afastamento da licitante, se o 
fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação . 

No caso de microempreendedor individual, a declaração da condição 
de que trata o § 1° do presente artigo, poderá ser substituida pelo 
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
emitido pelo Portal do Empreendedor. 

§ 5° Em licitações realizadas por meio eletrônico, a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser previamente 
declarada pela licitante, observados os mecanismos de identificação 
estabelecidos pelos sistemas adotados pelo Municipio. 

§ 6° A falta da declaração de enquadramento da licitante como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não 
conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos 
benefícios da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2.006, salvo se em se tratando de licitação ou cota exclusivamen~ • 
destinada a esse tipo de empresa. ~ 
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Art. 21 

§ 1º 

§ 2º 

• 
Art. 22 

Art. 23 

• 

O presidente da comissão de licitação ou o pregoeiro comunicará aos 
presentes, na sessão pública da licitação, na primeira oportunidade, 
quais são as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes do certame que poderão se valer dos benefícios da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. 

Nas licitações realizadas por meio eletrônico, serão observados os 
mecanismos de identificação estabelecidos de acordo com as regras 
dos respectivos sistemas adotados pelo Municipio. 

A comissão de licitação ou o pregoeiro decidirá, motivadamente, a 
respeito da qualificação das licitantes como microempresas ou 
empresas de pequeno porte. 

Seção Ili 
Das Licitações Públicas 

Nos editais de licitação deverá constar a indicação da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, e desta 
Lei, juntamente com a legislação pertinente. 

A facilitação do acesso ao mercado de compras e contratações 
públicas municipais, com a concessão de tratamento diferenciado e 
simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte, dar-se-á 
mediante: 

1 - o estabelecimento de licitações para participação exclusiva ou 
cota reservada, desde que preenchidas as condições legais; 

li - a possibilidade de, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, empresa de 
pequeno porte ou microempreendedor individual, ser concedido o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual periodo, a critério da Administração 
Pública Municipal, para a regularização, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme 
o art. 43, § 1° da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2.006; 

Ili - a faculdade de cobrir a melhor proposta obtida em certame, 
oferecida originalmente por pessoa jurídica não beneficiária das 
regras da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezemb~,' 
de 2.006, "º' tem>o• do citado d;ploma Ioga!. ~ 
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Seção IV 
Da Subcontratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

Art. 24 Nas licitações para obras e serviços, o instrumento convocatório 
deverá prever: 

1 - percentual mínimo a ser subcontratado e o máximo admitido, 
sendo vedada a sub-rogação total ou da parcela de maior 
relevância da contratação; 

li - que a(s) microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte a 
ser(rem) sub-contratada(s) seja(m) indicada(s) e qualificada(s) 
pelo licitante com a descrição dos bens e serviços a serem 
fornecidos e seus respectivos valores; 

Ili - que para fins de habilitação e durante a vigência contratual, seja 
apresentada a documentação de habilitação jurídica, qualificação 
técnica e econômica e de regularidade fiscal e trabalhista da(s) 
microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte, observando o 
prazo para regularização, se necessário, sob pena de rescisão; 

IV - a contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da 
subcontratação, mantendo o percentual originalmente 
subcontratado até a sua execução total, notificando o contratante, 
sob pena de rescisão e sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a 
demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará 
responsável pela execução da parcela originalmente 
subcontratada; 

V - que a contratada responsabiliza-se pela padronização, pelo 
gerenciamento e pela qualidade da subcontratação; 

VI - que no contrato firmado com a licitante vencedora constará a 
empresa subcontratada vinculada aos serviços acessórios a ela 
destinados no edital, a qual responderá solidariamente pela parte 
que lhe cabe; 

§ 1° Deverá constar no instrumento convocatório, ainda, que a 
subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

1 - microempresa, empresa 
microempreendedor; 

de pequeno porte ou 

li - consórcio composto em sua totalidade por microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedores, respeitado 
o disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho d~t 
1.993; e ~ 
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Ili - consórcio composto parcialmente por microempresas, empresas 
de pequeno porte ou microempreendedor com participação igual 
ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

§ 2º O disposto no inciso li do caput deste artigo deverá ser comprovado no 
momento da aceitabilidade da proposta, quando a modalidade de 
licitação for pregão, ou no momento da habilitação nas demais 
modalidades, sob pena de desclassificação. 

§ 3° Não é devida a subcontratação quando esta for inviável, não for 
vantajosa para a Administração Pública ou representar prejuízo ao 
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. 

§ 4º É vedada a exigência no instrumento convocatório de subcontratação 
de itens ou parcelas determinadas ou de empresas específicas. 

§ 5° Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas 
serão destinados diretamente às microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais subcontratados. 

§ 6° São vedadas: 

Art. 25 

1 - a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim 
definidas no instrumento convocatório; 

li - a subcontratação de microempresas, empresas de pequeno porte 
e microempreendedores individuais que estejam participando da 
licitação; e 

Ili - a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno 
porte que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa 
contratante 

Seção V 
Da Licitação Exclusíva e com Cotas Reservadas 

Nas contratações de valor total estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais), o processo licitatório será destinado à participação exclusiva 
de microempresas e empresas de pequeno porte, salvo nos casos 
previstos no art. 30 desta Lei. 

Parágrafo único. Em sendo a licitação deserta ou fracassada o processo poderá 
ser repetido não havendo a obrigatoriedade de participação exclusiva ' 
de microempresa e empresa de pequeno porte. $ 

' 
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Art. 26 Nas contratações estimadas com valor total superior a R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), a Administração Pública Municipal deverá 
estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza 
divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento), reservada à 
participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno 
porte, salvo nos casos previstos no art. 30 desta Lei. 

Parágrafo único. A reserva de percentual inferior ao previsto no caput deste 

Art. 27 

Art. 28 

Art. 29 

artigo deverá ser fundamentada no processo de licitação. 

Durante a fase interna do procedimento licitatório, deverão ser trazidos 
aos autos do processo administrativo documentos que comprovem a 
existência de ao menos 3 (três) fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, 
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório. 

A previsão editalícia de cota reservada não impede a incidência das 
regras de preferência na contratação previstas.no art. 33 desta Lei, na 
cota de ampla concorrência; 

Nas licitações realizadas nos termos do caput do art. 26 desta Lei, 
deverá o edital estabelecer que: 

1 - as propostas para ambas as cotas serão abertas e negociadas 
simultaneamente, se possível, e, nos demais casos, 
sequencialmente, sendo apurado o melhor preço em primeiro 
lugar em relação à cota de ampla concorrência; 

li - não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota de ampla concorrência, ou, 
diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota de ampla 
concorrência; 

Ili - se a mesma pessoa jurídica vencer a cota reservada e a cota de 
ampla concorrência, a contratação do objeto será pelo menor 
valor obtido na licitação; 

IV - o preço ofertado para a cota reservada, não poderá ser superior 
ao menor preço apurado para a cota de ampla concorrência; 

§ 1° Na hipótese do inciso li do caput deste artigo, o edital também deverá 
exigir a documentação da qualificação econômico-financeira e técnica 
relativa ao objeto total da licitação, quando cabível, bem como prever a 
inabilitação na cota reservada da licitante que não a houv~ 
apresentado. ~ 
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§ 2º Tratando-se de licitação na modalidade pregão, a negociação deverá 
ser retomada nos termos do inciso li do caput deste artigo após ser 
constatada a ausência de vencedor na cota reservada, considerando
se a alteração do quantitativo a ser contratado. 

Art. 30 

Seção VI 
Da Impossibilidade de Estabelecimento de Tratamento Favorecido 

Os beneficias previstos na Seção V deste Capítulo não se aplicam 
quando: 

1 - não houver um m1rnmo de 3 (três) fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 
porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as 
exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

li - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a 
Administração Pública Municipal ou representar prejuízo ao 
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

Ili - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 
25 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, excetuando
se as dispensas previstas nos incisos 1 e li do art. 24 da mesma 
lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de 
microempresas e empresas de pequeno porte, observando-se o 
disposto nos demais incisos deste artigo; 

a) A não aplicação da preferência prevista neste inciso, 
deverá ser justificada no processo de contratação . 

IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de 
alcançar os objetivos previstos nesta Lei; 

V - a licitação for deserta ou fracassada. 

§ 1° A não aplicação dos beneficias de que tratam as Seções V e VI deste 
Capítulo, em razão do enquadramento nas hipóteses dos incisos 1, li e 
IV do caput deste artigo depende de ato administrativo devidamente 
motivado e subscrito pela autoridade responsável pela homologação 
da licitação. 

§ 2° Considera-se não vantajosa a contratação quando: 

1 - o preço ofertado para a cota reservada, nos casos do art. 26 
desta Lei, for superior ao menor preço apurado para a cota de 
ampla concorrência; (jJ:_' 

. ~ 
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Art. 31 

§ 1º 

li - revelar-se comprovadamente antieconómica, ou seja, acima do 
preço estimado pela Administração. 

Seção VII 
Da Regularidade Fiscal em Licitação 

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocas1ao da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. 

Na fase de habilitação, deverá ser apresentada e conferida toda a 
documentação e, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

§ 2º Para aplicação do disposto no§ 1°, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir: 

§ 3º 

Art. 32 

1 - da declaração de vencedor, na licitação na modalidade pregão; 
ou 

li - da divulgação do resultado do julgamento das propostas, nas 
modalidades de licitação previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1.993. 

A prorrogação do prazo previsto no § 1° deste artigo poderá ser 
concedida pelo presidente da comissão ou pregoeiro de licitação 
quando requerida motivadamente pelo licitante a não ser que exista 
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, 
devidamente justificado. 

A não regularização da documentação no prazo previsto no§ 1° deste 
artigo implicará decadência do direito á contratação, ensejando a 
aplicação das sanções cabfveis e a avaliação quanto ao 
prosseguimento do certame, nos termos do art. 36 desta Lei. 

Dadas as peculiaridades do pregão presencial, em ocorrendo a 
constatação da apresentação de documentação com restrição por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, assim qualificada nos 
termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 
2.006, a sessão deverá ser suspensa, concedendo-se o prazo previsto 
no§ 1° do art. 31 desta Lei para regularização, de forma a possibilitar . ' sua retomada, apos o decurso deste prazo. ~ 

~ 
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Parágrafo único. Esgotado o prazo sem o cumprimento da providência, o 

Art. 33 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 34 

pregoeiro inabilitará a licitante, nos moldes do§ 2° do art. 31 desta Lei, 
dando prosseguimento ao certame, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, conforme disposto nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, e no edital respectivo. 

Seção VIII 
Da Preferência de Contratação 

É assegurada a preferência de contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, como critério de desempate. 

Considera-se empate a situação em que a proposta apresentada por 
microempresa e empresa de pequeno porte seja igual ou superior, em 
até 10% (dez por cento), à proposta da pessoa jurídica mais bem 
classificada, não enquadrada nos termos da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. 

Para licitações na modalidade pregão, o intervalo previsto no § 1° 
deste artigo é de até 5% (cinco por cento). 

É extensível o benefício aos consórcios e sociedades de propósito 
específico formados exclusivamente por microempresas e/ou 
empresas de pequeno porte. 

Na licitação na modalidade pregão, após o encerramento da fase de 
lances, antes da classificação definitiva de preços, e nas demais 
modalidades, na classificação das propostas, o pregoeiro ou o 
presidente da comissão de licitação deverá: 

1 - verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, assim qualificada, 
hipótese em que será afastado o exercício do direito de 
preferência, prosseguindo-se com as regras do certame; 

li - verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, se há preços ofertados por licitantes 
assim qualificadas nos limites e modalidades previstos no art. 33 
desta Lei; 

Ili - conceder, no caso de empate ficto, o prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos, no pregão, e o prazo máximo estabelecido no edital 
respectivo, nas demais modalidades de licitação, para que a 
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, querendo, apresente proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, sob pena de 
preclusão. if'_ ' 

~ 
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§ 1º No pregão, caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte 
não preencha os requisitos para participar da fase de· lances, não 
poderá invocar o benefício do empate fícto. 

§ 2º Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresas e 
empresas de pequeno porte e destas em relação à proposta de menor 
valor, deve o pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação 
efetuar sorteio, para fins de classificação preliminar e possibilidade do 
exercício do benefício do empate ficto. 

§ 4º 

Art. 35 

No prazo concedido para desempate, se a microempresa ou empresa 
de pequeno porte mais bem classificada não exercer o benefício de 
'Ofertar preço inferior àquele considerado vencedor do certame, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito, garantidos os mesmos prazos inicialmente concedidos. 

Aplicam-se as regras constantes do caput e dos§§ 1° a 3° deste artigo 
ás licitações do tipo técnica e preço e melhor técnica, no momento da 
análise das propostas comerciais. 

Alcançado o preço final na nova proposta apresentada pela 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá o pregoeiro ou a 
comissão de licitação prosseguir mediante análise de sua 
aceitabilidade, recusando proposta de preço excessivo ou 
manifestamente inexequível, e promovendo, no pregão, a negociação. 

Parágrafo único. Definido o preço final, prosseguir-se-á na licitação, observando-

Art. 36 

se os procedimentos próprios de cada modalidade licitatória. 

Não se concretizando a contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, o pregoeiro ou a comissão de licitação observará o 
seguinte: 

1 - na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte ter 
se sagrado vencedora da licitação, com o benefício do empate 
ficto previsto no § 2° do art. 44 da Lei Complementar Federal nº 
123, de 14 de dezembro de 2.006, poderão ser convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na situação do 
empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito, desconsiderado o preço ofertado no primeiro desempate, 
garantidos os mesmos prazos inicialmente concedidos; 

li - no caso da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se 
sagrado vencedora da licitação por ter sido desde logo a mais 
bem classificada, poderão ser convocadas as licitantes 
remanescentes, na ordem classificatória, para o prosseguimento 
do certame ou da contratação, conforme o caso, sem a aplicação 
do benefício do empate ficto. r ~ 
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§ 1º 

§ 2º 

Art. 37 

§ 1º 

§ 2º 

Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, não havendo o exercício 
do benefício do desempate por microempresa ou empresa de pequeno 
porte ou sua efetiva contratação, o objeto licitado poderá ser 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, 
nos termos do disposto no § 1° do art. 45 da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. 

Nas demais hipóteses, as licitantes remanescentes convocadas 
deverão observar as mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, não contratada, inclusive quanto aos preços alcançados, 
nos termos do disposto no § 2° do art. 64 da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1.993, salvo na modalidade pregão, em que o 
pregoeiro, em nova sessão pública, examinará as ofertas 
subsequentes até a apuração de uma que atenda ao edital, podendo, 
inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2.002. 

O edital de licitação poderá prever, justificadamente, prioridade de 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sediadas local ou regionalmente. 

Aplica-se o disposto neste artigo, às situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sediadas no âmbito local ou regional, sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores ao melhor preço válido. 

A preferência descrita no caput do presente artigo, consistirá na 
oportunidade para que a microempresa e empresa de pequeno porte 
sediada no âmbito local ou regional, venha a apresentar proposta de 
preço inferior àquele melhor ofertado. 

§ 3° A preferência será inicialmente destinada às microempresas e 
empresas de pequeno porte sediadas no Município de Bauru/SP e, em 
não havendo microempresas e empresas de pequeno porte nessa 
condição, cuja proposta atenda ao disposto no§ 1º do presente artigo, 
a preferência poderá ser direcionada às microempresas e empresas de 
pequeno porte situadas no âmbito regional. 

§ 4° Para a modalidade de pregão o limite previsto neste parágrafo, será 
verificado após a fase de lances verbais. 

§ 5° Nas licitações a que se refere o caput do presente artigo, a prioridade 
será aplicada apenas para os lotes reservados para participação 
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte. #1 < 

~ 
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Art. 38 

Art. 39 

• 
Art. 40 

Art. 41 

• 
Art. 42 

Art. 43 

Seção IX 
Das Atas de Registro de Preços 

c9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

Aplicam-se as disposições desta Lei às licitações para formação de 
Atas de Registro de Preços. 

Para as Atas de Registro de Preços que contemplem cotas reservadas 
e cotas abertas à ampla concorrência para um mesmo item, sendo 
detentoras pessoas jurídicas distintas: 

1 - o órgão gerenciador organizará os quantitativos individuais 
destinados aos órgãos participantes; 

li - as aquisições serão realizadas proporcionalmente, em relação à 
cota principal e reservada. 

Seção X 
Estímulo ao Mercado Local 

A Administração Municipal incentivará a realização de feiras de 
produtores e artesãos, assim como apoiará missão técnica para 
exposição e venda de produtos locais em outros municípios de grande 
comercialização. 

CAPÍTULO VI 
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO 

A Administração Pública Municipal, para estímulo ao crédito e à 
capitalização dos empreendedores e das empresas de micro e 
pequeno porte, poderá reservar em seu orçamento anual percentual a 
ser utilizado para apoiar programas de crédito e ou garantias, isolados 
ou suplementarmente aos programas instituídos pelo Estado ou a 
União, de acordo com regulamentação do Poder Executivo. 

A Administração Pública Municipal deverá apoiar a instalação e a 
manutenção, no Município, de cooperativas de crédito e outras 
instituições financeiras, público e privadas, que tenham como 
finalidade a realização de operações de crédito com microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda, em parceria com agentes públicos, associações empresariais, 
profissionais liberais, profissionais do mercado financeiro, de capitais 
e/ou de cooperativas de crédito, deverá sistematizar as informações 
relacionadas a crédito e financiamento e disponibilizá-las aos 
empreendedores e às microempresas e empresas de pequeno po~ 

do Município. _ , ' 
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Art. 45 
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C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de adesão 
ao banco da terra, com a União, por intermédio do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, visando à instituição do Núcleo Municipal 
Banco da Terra no Município (conforme definido na Lei Complementar 
nº 93, de 04, de fevereiro de 1.996), para a criação do projeto BANCO 
da TERRA, cujos recursos serão destinados à concessão de créditos a 
microempreendimentos do setor rural no âmbito de programas de 
reordenação fundiária. 

CAPÍTULO VII 
DO APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

O Poder Executivo deverá incentivar microempresas e empresas de 
pequeno porte a organizarem-se em Sociedades de Propósito 
Específico, na forma prevista no art. 56 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2.006, ou outra forma de associação para os 
fins de desenvolvimento de suas atividades. 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alocar recursos para esse fim em seu 

Art. 46 

Art. 47 

• 

orçamento. 

A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação 
econômica do Município e incentivar o fortalecimento das principais 
atividades empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e 
cooperativas. 

O Poder Executivo adotará mecanismos de incentivo às cooperativas e 
associações, para viabilizar a criação, a manutenção e o 
desenvolvimento do sistema associativo e cooperativo no Município 
através do: 

1 - estímulo à inclusão do estudo do cooperativismo e associativismo 
nas escolas do município, visando ao fortalecimento da cultura 
empreendedora como forma de organização de produção, do 
consumo e do trabalho; 

li - estímulo à forma cooperativa de organização social, econômica e 
cultural nos diversos ramos de atuação, com base nos princípios 
gerais do associativismo e na legislação vigente; 

Ili - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da 
informalidade, para implementação de associações e sociedades 
cooperativas de trabalho, visando à inclusão da população do 
município no mercado produtivo fomentando alternativas para a 
geração de trabalho e renda; 

IV - criação de instrumentos específicos de estímulo à 
associativa e cooperativa destinadas à exportação; 

atividade ( 

~ 
~ 
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V - apoio aos funcionários públicos e aos empresários locais para 
organizarem-se em cooperativas de crédito e consumo; 

VI - cessão de bens e imóveis do município. 

CAPÍTULO VIII 
DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO 

Art. 48 

§ 1º 

Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com 
instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos de 
educação empreendedora, com objetivo de disseminar conhecimento 
sobre gestão de microempresas e empresas de pequeno porte, 
associativismo, cooperativismo, empreendedorismo e assuntos afins. 

Estão compreendidos no âmbito do caput deste artigo ações de caráter 
curricular ou extra-curricular, voltadas a alunos do ensino fundamental 
de escolas públicas e privadas, assim como a alunos de nível médio e 
superior de ensino. 

§ 2° Os projetos referidos neste artigo poderão . assumir a forma de 
fornecimento de cursos de qualificação; concessão de bolsas de 
estudo; complementação de ensino básico público e particular; ações 
de capacitação de professores; outras ações que o Poder Público 
Municipal entender cabíveis para estimular a educação 
empreendedora. 

§ 3º 

Art. 49 

Na escolha do objeto das parcerias referidas neste artigo terão 
prioridade projetos que: - sejam profissionalizantes; - beneficiem 
portadores de necessidades especiais, idosos ou jovens carentes; -
estejam orientados para identificação e promoção de ações 
compatíveis com as necessidades, potencialidades e vocações do 
município. 

Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com 
órgãos governamentais, centros de desenvolvimento tecnológico e 
instituições de ensino para o desenvolvimento de projetos de educação 
tecnológica, com os objetivos de transferência de conhecimento 
gerado nas instituições de pesquisa, qualificação profissional e 
capacitação no emprego de técnicas de produção. 

Parágrafo único. Compreendem-se no âmbito deste artigo a concessão de bolsas 

Art. 50 

de iniciação cientifica, a oferta de cursos de qualificação profissional, a 
complementação de ensino básico público e particular e ações de 
capacitação de professores. 

Fica o Poder Público Municipal autorizado a implantar programa para 
fornecimento de sinal de Internet em banda larga via cabo, rádio ou 
outra forma, inclusive wireless (Wi-Fi), para pessoas físicas; jurídicas~ 
órgãos governamentais do Município. VT:. , 

~ 
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§ 1º 

§ 2º 

Art. 51 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Caberá ao Poder Público Municipal estabelecer prioridades no que diz 
respeito ao fornecimento do sinal de Internet, valor e condições de 
contraprestação pecuniária, vedações à comercialização e cessão do 
sinal a terceiros, condições de fornecimento, assim como critérios e 
procedimentos para liberação e interrupção do sinal. 

As microempresas e empresas de pequeno porte terão preferência e 
prioridade ao acesso dos serviços·previstos no caput deste artigo. 

O Poder Público Municipal poderá instituir programa de inclusão digital, 
com o objetivo de promover o acesso de micro e pequenas empresas 
do Municipio às novas tecnologias da informação e comunicação, em 
especial à Internet. 

• Parágrafo único. Compreendem-se no âmbito do programa referido no caput 

Art. 52 

• 

deste artigo: a abertura e manutenção de espaços públicos dotados de 
computadores para acesso gratuito e livre à Internet; o fornecimento de 
serviços integrados de qualificação e orientação; a produção de 
conteúdo digital e não-digital para capacitação e informação das 
empresas atendidas; a divulgação e a facilitação do uso de serviços 
públicos oferecidos por meio da Internet; a promoção de ações, 
presenciais ou não, que contribuam para o uso de computadores e de 
novas tecnologias; o fomento a projetos comunitários baseados no uso 
de tecnologia da informação; a produção de pesquisas e informações 
sobre inclusão digital. 

Fica autorizado o Poder Público Municipal a firmar convernos com 
dirigentes de unidades acadêmicas para o apoio ao desenvolvimento 
de associações civis, sem fins lucrativos, que reúnam individualmente 
as condições seguintes: 

1 - ser constituída e gerida por estudantes; 

li - ter como objetivo principal propiciar a seus participes condições 
de aplicar conhecimentos teóricos adquiridos durante seu curso; 

111 - ter entre seus objetivos estatutários o de oferecer serviços a 
microempresas e a empresas de pequeno porte; 

IV - ter em seu estatuto discriminação das atribuições, 
responsabilidades e obrigações dos participes; 

V - operar sob superv1sao de professores e 
especializados. 

profissionais 

ó?' 

~ 
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Art. 53 

§ 1º 

CAPÍTULO IX 
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

O Poder Público Municipal poderá promover parcerias com órgãos 
governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a 
produtores rurais desde que seguidos os preceitos legais, que visem à 
melhoria da produtividade e da qualidade de produtos rurais mediante 
aplicação de conhecimento técnico na atividade de pequenos 
produtores rurais. 

Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos 
rurais, cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham 
condições de contribuir para a implementação de projetos mediante 
geração e disseminação de conhecimento, fornecimento de insumos a 
pequenos produtores rurais; contratação de serviços para a locação de 
máquinas, equipamentos e abastecimento; e outras atividades rurais 
de interesse comum. 

§ 2° Somente poderão receber os benefícios das ações referidas no caput 
deste artigo pequenos produtores rurais que, em conjunto ou 
isoladamente, tiverem seus respectivos planos de melhoria aprovados 
por Comissão formada por 03 (três) membros, representantes de 
segmentos da área rural, indicados pelo Poder Público Municipal, os 
quais não terão remuneração e cuja composição será rotativa. 

§ 3º Estão compreendidas no âmbito deste artigo atividades de conversão 
de sistema de produção convencional para sistema de produção 
orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam tecnologias 
que otimizem o uso de recursos naturais e socioeconómicos, com 
objetivo de promover a auto-sustentação, a maximização dos 
benefícios sociais, a minimização da dependência de energias não 
renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos e outros 
insumos artificiais tóxicos, assim como de organismos geneticamente 
modificados ou de radiações ionizantes em qualquer fase do processo 
de produção, armazenamento e de consumo. 

§ 4° Competirá à Secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal 
disciplinar e coordenar as ações necessárias à consecução dos 
objetivos das parcerias referidas neste artigo, atendidos os dispositivos 
legais pertinentes. 

Art. 54 

CAPITULO X 
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

As empresas instaladas no municlpio poderão usufruir de incentivos 
fiscais e tributários definidos em lei, quando comprometerem-se 
formalmente com a implementação de pelo menos 8 (oito) das , 
seguintes medidas: ~ 

~ 
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1 - preferência às microempresas e empresas de pequeno porte 
situadas no municlpio nas compras e contratação de serviços ; 

li - contratação preferencial de moradores locais como empregados; 

Ili - reserva de um percentual de vagas para portadores de deficiência 
física; 

IV - reserva de um percentual de vagas para maiores de 50 
(cinquenta) anos; 

V - disposição seletiva do lixo produzido para doação dos itens 
comercializáveis a cooperativas do setor ou a entidades 
assistenciais do Município; 

VI - manutenção de praça pública e restauração de edifícios e 
espaços públicos de importância histórica e econômica do 
município; 

VII - adoção de atleta morador do município; 

VIII - oferecimento de estágios remunerados para estudantes 
universitários ou de escolas técnicas locais na proporção de um 
estagiário para cada 30 (trinta) empregados; 

IX - decoração de ambientes da empresa com obras de artistas e 
artesãos do município; 

X - exposição em ambientes sociais da empresa de produtos típicos 
do municlpio de importância para a economia local; 

XI - curso de educação empreendedora para empregados 
operacionais e administrativos; 

XII - curso básico de informática para empregados operacionais e 
administrativos; 

XIII - manutenção de microcomputador conectado à Internet para 
pesquisas e consultas de funcionários em seus horários de 
folga, na proporção de um equipamento para cada 30 (trinta) 
funcionários; 

XIV - oferecimento, uma vez por mês aos funcionários, em horário a 
ser convenientemente estabelecido pela empresa, de 
espetáculos artísticos (teatro, música, dança, ... ) encenados p~ ' 
artistas locais; t/"( ~ 

~ 
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Art. 55 

Art. 56 

XV - Premiação de associações de bairro que promovam mutirões 
ambientais contra o desperdício de água, promoção da 
reciclagem e pela coleta seletiva. 

XVI - proteção dos recursos hídricos e ampliação dos serviços de 
tratamento e coleta de esgoto. 

XVII - Apoio a profissionais da empresa "palestrantes voluntários" nas 
escolas do município. 

XVIII - Participação formal em ações de proteção ao meio ambiente, 
inclusive programas de crédito de carbono. 

XIX - Apoio ou participação em projetos e programas de comércio 
justo e solidário . 

XX - Ações de preservação I conservação da qualidade ambiental 
(Programa Selo Verde). 

O monitoramento da adoção de políticas públicas referidas neste 
capítulo será de atribuição dos órgãos designados nas respectivas leis 
de criação dos incentivos fiscais e tributários. 

CAPITULO XI 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Caberá ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, designar Agente de 
Desenvolvimento para a efetivação do disposto neste Estatuto 
Municipal, bem como na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2.006 . 

§ 1° A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício 
de articulações das ações públicas para a promoção do 
desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das 
disposições e diretrizes contidas neste Estatuto e na Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, sob supervisão do Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. 

§ 2° O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes 
requisitos: 

1 - residir no Município de Bauru; 

li - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação 
básica para a formação de Agente de Desenvolvimento; 

Ili - haver concluído o ensino fundamental. 
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Art. 57 

CAPÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Fica instituído o "Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e do 
Desenvolvimento", que será comemorado em 5 de outubro de cada 
ano. 

Parágrafo único. Entre 1 e 10 de outubro de cada ano, deverá ser realizada 

Art. 58 

Art. 59 

Art. 60 

Art. 61 

Art. 62 

audiência pública na Câmara dos Vereadores, amplamente divulgada, 
em que serão ouvidas lideranças empresariais e debatidas propostas 
de fomento aos pequenos negócios e melhorias da legislação 
específica. 

Nas licitações na modalidade pregão serão observadas as disposições 
previstas no Decreto Municipal 10.123, de 01 de dezembro de 2.005, e 
da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, 
cujos benefícios deverão ser mencionados expressamente no edital. 

Os preços das licitantes inabilitadas não serão vinculativos para a 
Administração, podendo o pregoeiro ou a comissão de licitação, 
examinar as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma licitante que atenda ao edital no tocante à sua 
proposta e habilitação. 

Eventuais editais já publicados ou licitações já concluídas observarão 
exclusivamente os termos em que foram elaborados, sendo 
dispensável seu ajuste para adequação a esta Lei. 

Ficam revogadas as Leis Municipais nº 5.775, de 21 de setembro de 
2.009 e nº 6.240, de 20 de julho de 2.012 . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

OSER 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na 9~ Apoio Legislativo, na mesma data. 

RO~SÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Bauru, 16 de julho de 2019. 

Senhor Prefeito: 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Ordinária levada a efeito ontem por esta Casa de Leis: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7351 de autoria desse Executivo, que dispõe sobre o Estatuto Municipal 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - EMME e dá 
outras providências; 

7352 de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar 
uma área de terreno à Empresa S.E. COM~RCIO DE 
PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU L TOA - EPP, em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso . 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para 
renovar os protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

\3,.u.....~ DIEGO MATHEUS CA LHO KANASHlRO 
Chal~~~ do P" !mantos L · 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU=....,,· 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 235/19 
P. 48.2i4/I 7 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Exce 
Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequenigo~~'-1::.lldM 

Atenciosas S dações, 

Excelentissimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Bauru, 16dejulhode2.019. 

i nº 7.238/19 que dispõe sobre o Estatuto 
dá outras providências. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.238, DE 16 DE JULHO DE 2.019 
Dispõe sobre o Estatuto Municipal da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte - EMME e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta Lei dispõe sobre o Estatuto Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - EMME, 
estabelecendo diretrizes acerca do tratamento diferenciado. simplificado e favorecido para o 
Microempreendedor Individual (MEi), a Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP), em 
confonnidade com o que dispõem os arts. 146, III, d, 170, IX, e 179, todos da Constituição Federal de 
1.988, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, com alteração pela Lei 
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2.014 . 

Aplicam-se ao MEi, modalidade de microempresa, todos os beneficias previstos nesta Lei para a 
Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte, sem prejuízo das garantias que lhes sejam específicas. 

O disposto nesta Lei aplica-se também, desde que tenham auferido. no ano-calendário anterior, receita 
bruta até o limite definido no inciso li do caput do art. 3° da Lei Complementar nº 123. de 14 de 
dezembro de 2.006: 

l - às sociedades cooperativas, nos tennos do art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 29 de maio de 
2.007 e art. 4° da Lei Federal nº 5. 764, de 16 de dezembro de 1.971; 

Il - ao produtor rural pessoa fisica nos termos do art. 12, VU da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1.991, 
ressalvadas as disposições da Lei Federal nº 11. 718, de 20 de junho de 2.008; 

III - ao agricultor familiar, nos tennos da Lei Federal nº 11.326, 24 de julho de 2.006, desde que 
apresente situação regular na Previdência Social e no Município. 

Não poderão se beneficiar das regras estipuladas nesta Lei as pessoas jurídicas que se enquadrem nas 
hipóteses dos incisos I ao XI do § 4º, do art. 3° da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2.006. 

CAPÍTULOI 

Seçiio 1 
Definição de Pequeno Empresário, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se MEL o empresário individual nos moldes da Lei Federal nº 10.406, 
de 10, de janeiro de 2.002, em seus arts. 970 e 1.179, caracterizado con10 Microempresa e com sua 
inscrição no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, confonne o caso. 
desde que aufira receita bruta anual inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). 

Parágrafo único. Não poderá se enquadrar como MEi, empresário individual a pessoa natural que: 

Art. 3° 

Art. 4° 

1 - possua outra atividade econômica; 

Il - exerça atividades de natureza intelectual, cientifica, literária ou artística. 

O empresário individual, MEi, quando da sua inscrição municipal, deverá acrescentar ao seu nome a 
expressão .. Microempresa" ou a abreviação "ME". 

Para os efeitos desta Lei, considera-se Microempresa e Empresa de Pequeno Porte a sociedade 
empresária, a sociedade simples e o empresário individual nos moldes do art. 966 da Lei Federal nº 
10.406, de 1 O de janeiro de 2.002, co1n suas inscrições no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforine o caso, desde que: 
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§ 3' 

I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, que aufira, em 
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais); 

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e 
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em 
conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

Não se inclui no regime desta Lei a pessoa juridica definida nos incisos 1 a X do parágrafo 4° do art. 3°, 
da Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2.006 . 

O empresârio individual nos moldes do caput do art. 4°, quando da sua inscrição municipal, deverâ 
acrescentar ao seu nome a expressão 1•Microempresa" ou a abreviação "ME". 

CAPITULO II 
DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO 

Seçílo 1 
Da Inscrição e Baixa 

Art. 5° Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de abertura e fechamento de empresas 
deverão observar a unicidade do processo de registro e de legalização, buscando, em conjunto, a 
agilização, compatibilização e integração de procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências 
e garantir a rapidez e linearidade do processo, sob a perspectiva do usuârio. 

Parágrafo único. O processo de registro do MEi, ME e EPP deverá ter tramitação especial e preferencial. 

Art. 6° Fica permitido o funcionamento de estabelecimentos empresariais ou de prestação de serviços em imóveis 
residenciais, cujas atividades desempenhadas pela ME, EPP e MEi estejam compatfveis com o Plano 
Diretor de Bauru, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Trânsito, Código de Posturas, Lei de 
Zoneamento e legislação especifica. 

Art. 7' 

Art. 8' 

Art. 9" 

Art. 10 

Os requisitos de segurança sanitãria, controle ambiental, ocupação do solo, inscrição municipal e 
prevenção contra incêndios, quando existirem, para os fins de registro e legalização de empresários e 
pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos na 
abertura e fechamento de empresas, no âmbito de suas competências. 

Os órgãos municipais envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dentro de suas respectivas 
competências. deverão disponibilizar aos usuários, de forma presencial e pela rede mundial de 
computadores, informações, orientações e instrumentos, de forma integrada e consolidada, que permitam 
pesquisas prévias àc; etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, 
de modo a prover ao usuário a certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do registro 
ou da inscrição. 

O processo de registro e de legalização de ME, EPP e MEi deverá atender às normas editadas pelo 
Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios - REDESIYi. vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
sempre que forem mais benéficas do que as normas municipais. 

Seção II 
Da Sala do Empreendedor 

Com o objetivo de orientar os empreendedores, simplificando os procedimentos de registro de empresas 
no município, fica criada a Sala do Empreendedor. com as seguintes atribuições: 
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§ 2º 

Art. 11 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 12 

§ 1 o 

§ 2º 

I - Disponibilizar aos interessados as informações necessârias à emissão da inscrição municipal e do 
alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de comunicação oficial; 

li - Emissão da Certidão de Zonean1ento na área do empreendimento; 

III - Emissão do "Alvará Digital"; 

IV - Orientação acerca dos procedimentos necessários para a regularização da situação fiscal e 
tributária dos contribuintes; 

V - Emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária 

Na hipótese de indeferimento de alvará ou inscrição municipal, o interessado será informado a respeito 
dos fundamentos e serã oferecida orientação para adequação à exigência legal na Sala do Empreendedor . 

Para a consecução dos seus objetivos, na implantação da Sala do Empreendedor, a administração 
municipal finnará parceria com outras instituições para oferecer orientação acerca da abertura, do 
funcionamento e do encerramento de empresas, incluindo apoio para elaboração de plano de negócios, 
pesquisa de mercado, orientação acerca de crédito, associativismo e programas de apoio oferecidos no 
município. 

Seção III 
Do Alvará de Funcionamento Provisório e da Fiscalização Orientadora 

Os Órgãos Fiscalizadores Municipais deverão emitir o Alvará de Funcionamento Provisório, que 
pennitirâ o inicio de operação da ME. EPP ou MEi imediatamente após o ato de registro, exceto nos 
casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto. 

Para efeitos desta Lei, considera-se como atividade de risco alto aquelas que possam comprometer o 
sossego público, que tragam riscos ao n1eio ambiente ou que envolvam: 

1 - o manuseio, annazenamento e utilização de material inflamável ou explosivo; 

II - a aglomeração de pessoas; 

III - a produção de nível sonoro superior ao estabelecido em Lei; 

IV - outras atividades definidas em Lei Municipal. 

Os órgãos municipais que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento 
somente deverão realizar vistorias após o inicio de operação do estabelecimento, quando a atividade 
exercida pela ME, EPP ou MEi não envolver grau de risco considerado alto. 

Compete ao Comitê Gestor Municipal relacionar as atividades que possuam grau de risco considerado 
alto. 

O Alvará de Funcionamento Provisório deverâ ser cancelado se, após a notificação da fiscalização, não 
forem cumpridas as exigências estabelecidas pela Administração Municipal, nos prazos por ela definidos. 

A fiscalização exercida sobre a ME, EPP e MEl, no que se refere aos aspectos sanitário, ambiental, 
tributário e de segurança, deverá ter natureza prioritariamente orientadora. quando a atividade não for 
considerada como de alto grau de risco. 

Deverá ser observado o critério da dupla visita para lavratura de autos de infração contra ME, EPP e 
MEi, salvo na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. 

Considera-se reincidência, para fins deste artigo, a prâtica do mesmo ato no periodo de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados da notificação do ato anterior. 
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§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Art. 13 

Ressalvadas as hipóteses previstas no § lº deste artigo, caso seja constatada alguma irregularidade na 
primeira visita do agente público, este formalizará Notificação Preliminar, conforme regulamentação. 
devendo constar expressamente a respectiva orientação, os dispositivos normativos correspondentes e o 
prazo para a regularização. 

Deverá ser concedido prazo mlnimo de 30 (trinta) dias para a regularização da ME, EPP ou ME!. 

Quando o prazo referido no parágrafo anterior ainda não for suficiente para a regularização necessária, o 
interessado deverá formalizar com o órgão de fiscalização, um Termo de Conduta, onde, 
justificadamente, assumirá o comprontisso de efetuar a regularização dentro do cronograma que for 
fixado no referido Termo de ajuste. 

Decorridos os prazos fixados sem a regularização necessária, serâ lavrado auto de infração com aplicação 
da penalidade cabível. 

Os alvarás municipais relativos a ME, EPP e MEi deverão ser fornecidos e consultados perante a rede 
mundial de computadores, podendo ser solicitados também eletronicamente. 

Parágrafo único. Compete ao Comitê Gestor Municipal regulamentar a forma como dar-se-á a solicitação. expedição e 
consulta do Alvará Digital. 

Art. 14 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 15 

Art. 16 

CAPÍTULO III 
DO REGIME TRIBUTÁRIO 

Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverão recolher o Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Nature7.a - lSSQN com base na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, e Resoluções do 
Comitê Gestor do Simples Nacional. 

O regime de substi1uição tributária ou retenção na fonte de ISS, previsto na legislação tributária 
municipal, obrigará o tomador mesmo quando o serviço for prestado por microempresa ou empresa de 
pequeno porte optante pelo simples Nacional, caso em que o imposto municipal será retido e recolhido 
em guia própria do Município. 

A aplicação do regime previsto no parágrafo anterior observará o disposto no § 4° do art. 21 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. 

As microempresas e as empresas de pequeno porte, sempre que possível e nos tennos da Lei, deverão 
receber tratamento tributário diferenciado no que tange aos impostos, taxas e contribuições municipais, 
mediante a concessão dos seguintes beneficias fiscais: 

1 - redução de a!!quota ou de base de cálculo; 

II - descontos especiais no pagamento à vista dos tributos; 

III - créditos presumidos; 

IV - isenções. 

CAPÍTULO IV 
DO FOMENTO ÀS INCUBADORAS, CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS E EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA 

O Poder Público Municipal manterá programa de desenvolvimento empresarial, podendo instituir 
incubadoras de empr~sas, com a finalidade de desenvolver microempresas e empresas de pequeno porte 
de vários setores de atividade. 
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§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 17 

Art. 18 

§ I' 

§ 2' 

Art. 19 

A Prefeitura Municipal será responsável pela implementação do programa de desenvolvimento 
empresarial referido no caput deste artigo, por si ou em parceria com entidades de pesquisa e apoio a 
microempresas e a empresas de pequeno porte, órgãos governamentais, agências de fomento, instituições 
cientificas e tecnológicas. núcleos de inovação tecnológica e instituições de apoio. 

As ações vinculadas à operação de incubadoras serão executadas em local especificamente destinado para 
tal fim, ficando a cargo da municipalidade as despesas com aluguel, manutenção do prédio, fornecimento 
de água e demais despesas de infraestrutura dependerão de previsão orçamentária. 

O prazo máximo de permwiência no programa é de 2 (dois) anos para que as empresas atinjam suficiente 
capacitação técnica. independência econômica e comercial, podendo ser prorrogado por prazo não 
superior a 2 (dois) anos mediante avaliação técnica Findo este prazo, as empresas participantes se 
transferirão para área de seu domfnio ou que vier a ser destinada pelo Poder Público Municipal sendo que 
a ocupação dar-se-á preferencialmente por empresas egressas de incubadoras do Municfpio . 

O Poder Público Municipal poderá criar minidistritos industriais, em local a ser estabelecido por lei, e 
também indicará as condições para alienação dos lotes a serem ocupados, voltados preferencialmente para 
a ME, EPP e MEi. 

O Poder Público Municipal apoiará e coordenará iniciativas de criação e implementação de parques 
tecnológicos, inclusive mediante aquisição ou desapropriação de área de terreno situada no Município 
para essa finalidade que dependerão de previsão orçamentária. 

Para consecução dos objetivos de que trata o presente artigo, a Prefeitura Municipal poderá celebrar 
instrumentos jurídicos apropriados, inclusive convênios e outros instrumentos jurídicos especfficos, com 
órgãos da Administração direta ou indireta, federal ou estadual, bem como com organismos 
internacionais, instituições de pesquisa, universidades, instituições de fomento, investimento ou 
financiamento, buscando promover a cooperação entre os agentes envolvidos e destes com empresas 
cujas atividades estejam baseadas em conhecimento e inovação tecnológica 

O Poder Público Municipal indicará a Secretaria Municipal a quem competirá: 

1 -

li -

zelar pela eficiência dos integrantes do Parque Tecnológico, mediante ações que facilitem sua 
ação conjunta e a avaliação de suas atividades e funcionamento; 

fiscalizar o cumprimento de acordos que venham ser celebrados com o Poder Público. 

CAPITULO V 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seção 1 
Acesso às Compras Públicas 

Nas contratações públicas de bens, serviços e obras do Município, deverá ser concedido tratamento 
favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando: 

I - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e da região 
administrativa de Bauru; 

II - a ampliação da eficiência das políticas públicas; 

III - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos locais: 

IV - apoio às iniciativas de comércio justo e solidário. 

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se: 

I - âmbito local: limites geográficos do Município de Bauru; 
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Art. 20 

§ !º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Art. 21 

§ lº 

§ 2º 

Art. 22 

II - âmbito regional: limite geográfico da microrregião de Bauru, conforme definido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística~ IBGE. 

Seção II 
Da Identificação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

A fruição dos beneflcios previstos nesta lei em certames municipais fica condicionada à comprovação 
prévia, pela licitante, de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
tennos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, mediante a apresentação de 
certidão atualizada expedida pela Junta Comercial ou outro documento oficial idôneo. 

Em procedimento licitatório presencial, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar, em separado, declaração que comprove sua 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como de que inexistem fatos 
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação . 

Na hipótese do § 1° deste artigo, a documentação mencionada deve ser apresentada quando do 
credenciamento da empresa licitante e seus respectivos representantes, não podendo ser considerados 
documentos que estejam dentro de envelopes lacrados de habilitação, os quais apenas serão abertos 
posteriormente. 

Nos editais, deverá restar especificado que a falsidade das declarações prestadas, objetivando os 
beneficies da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, poderã caracterizar o crime 
de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da 
aplicação das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, observado o devido processo 
legal, e implicarã, também, o afastamento da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da 
licitação. 

No caso de microempreendedor individual, a declaração da condição de que trata o § 1° do presente 
artigo, poderã ser substitu[da pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
emitido pelo Portal do Empreendedor. 

Em licitações realizadas por meio eletrônico, a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverã ser previamente declarada pela licitante, observados os mecanismos de identificação estabelecidos 
pelos sistemas adotados pelo Município. 

A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
ou sua imperfeição, não conduzirã ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos beneflcios da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, salvo se em se tratando de Hcitação ou cota 
exclusivamente destinada a esse tipo de empresa. 

O presidente da comissão de licitação ou o pregoeiro comunicará aos presentes, na sessão pública da 
licitação, na primeira oportunidade, quais são as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes do certame que poderão se valer dos beneficies da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 
de dezembro de 2.006. 

Nas licitações realizadas por meio eletrônico, serão observados os mecanismos de identificação 
estabelecidos de acordo com as regras dos respectivos sistemas adotados pelo Município. 

A comissão de licitação ou o pregoeiro decidirá. motivadamente, a respeito da qualificação das licitantes 
como microempresas ou empresas de pequeno porte. 

Seção III 
Das Licitações Públicas 

Nos editais de licitação deverã constar a indicação da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2.006, e desta Lei, juntamente com a legislação pertinente. 
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Art. 23 

Art. 24 

§ lº 

A facilitação do acesso ao mercado de con1pras e contratações públicas municipais, com a concessão de 
tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte, dar-se-á 
mediante: 

I - o estabelecimento de licitações para participação exclusiva ou cota reservada, desde que 
preenchidas as condições legais; 

II - a possibilidade de, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista 
da microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, ser concedido o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração 
Pública Municipal, para a regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43, § 
lº da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2.006; 

III - a faculdade de cobrir a melhor proposta obtida em certame, oferecida originalmente por pessoa 
jurídica não beneficiária das regras da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 
2.006, nos termos do citado diploma legal. 

Seção IV 
Da Subcontratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

Nas licitações para obras e serviços, o instrumento convocatório deverá prever: 

1 - percentual mínimo a ser subcontratado e o máximo admitido, sendo vedada a sub-rogação total ou 
da parcela de maior relevância da contratação; 

II - que a(s) microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte a ser(rem) sub-contratada(s) seja(m) 
indicada(s) e qualificada(s) pelo licitante com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos 
e seus respectivos valores; 

III - que para fins de habilitação e durante a vigência contratual, seja apresentada a documentação de 
habilitação jurldica, qualificação técnica e econômica e de regularidade fiscal e trabalhista da(s) 
microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte, observando o prazo para regularização, se 
necessário, sob pena de rescisão; 

IV - a contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na 
hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a 
sua execução total, notificando o contratante, sob pena de rescisão e sem prejuízo das sanções 
cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela 
execução da parcela originalmente subcontratada; 

V - que a contratada responsabiliza-se pela padronização, pelo gerenciamento e pela qualidade da 
subcontratação; 

VI - que no contrato finnado com a licitante vencedora constará a empresa subcontratada vinculada 
aos serviços acessórios a ela destinados no edital, a qual responderã solidariamente pela parte que 
lhe cabe; 

Deverá constar no instrumento convocatório, ainda, que a subcontratação não será aplicável quando o 
licitante for: 

I - microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor; 

II - consórcio composto em sua totalidade por microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores, respeitado o disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1.993; e 
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§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

III - consórcio composto parcialmente por microempresas, empresas de pequeno porte ou 
microempreendedor com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

O disposto no inciso II do caput deste artigo deverá ser comprovado no momento da aceitabilidade da 
proposta, quando a modalidade de licitação for pregão, ou no momento da habilitação nas demais 
modalidades, sob pena de desclassificação. 

Não é devida a subcontratação quando esta for inviável, não for vantajosa para a Administração Pública 
ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. 

É vedada a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens ou parcelas determinadas 
ou de empresas específicas. 

Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às 
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais subcontratados . 

São vedadas: 

1 - a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no instrumento 
convocatório; 

II - a subcontratação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 
individuais que estejam participando da licitação; e 

III - a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sócios 
em comum com a empresa contratante 

Seçl!o V 
Da Licitação Exclusiva e com Cotas Reservadas 

Art. 25 Nas contratações de valor total estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o processo licitatório 
será destinado à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, salvo nos casos 
previstos no art. 30 desta Lei. 

Parágrafo único. Em sendo a licitação deserta ou fracassada o processo poderá ser repetido não havendo a obrigatoriedade 
de participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte . 

Art. 26 Nas contratações estimadas com valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). a Administração 
Pública Municipal deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de 
até 25% (vinte e cinco por cento), reservada à participação exclusiva de microempresas e empresas de 
pequeno porte, salvo nos casos previstos no art. 30 desta Lei. 

Parágrafo único. A reserva de percentual inferior ao previsto no caput deste artigo deverá ser fundamentada no processo de 
licitação. 

Art. 27 Durante a fase interna do procedimento licitatório, deverão ser trazidos aos autos do processo 
administrativo documentos que comprovem a existência de ao menos 3 (três) fornecedores competitivos 
enquadrados como n1icroempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e 
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 

Art. 28 A previsão editalfcia de cota reservada não impede a incidência das regras de preferência na contratação 
previstas no art. 33 desta Lei, na cota de ampla concorrência; 

Art. 29 Nas licitações realizadas nos tennos do caput do art. 26 desta Lei, deverá o edital estabelecer que: 

I - as propostas para ambas as cotas serão abertas e negociadas simultaneamente, se possível, e, nos 
demais casos. sequencialmente, sendo apurado o melhor preço em primeiro lugar em relação à 
cota de ampla concorrência; 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.238119 

§ !º 

§ 2º 

Art. 30 

§ !º 

§ 2º 

li - não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota de 
ampla concorrência, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o 
preço do primeiro colocado da cota de ampla concorrência; 

III - se a mesma pessoa jurídica vencer a cota reservada e a cota de ampla concorrência, a contratação 
do objeto serâ pelo menor valor obtido na licitação; 

IV - o preço ofertado para a cota reservada, não poderá ser superior ao menor preço apurado para a 
cota de ampla concorrência: 

Na hipótese do inciso 11 do caput deste artigo, o edital também deverá exigir a documentação da 
qualificação econômico-financeira e técnica relativa ao objeto total da licitação, quando cabível, bem 
como prever a inabilitação na cota reservada da licitante que não a houver apresentado. 

Tratando-se de licitação na modalidade pregão, a negociação deverá ser retomada nos termos do inciso II 
do caput deste artigo após ser constatada a ausência de vencedor na cota reservada, considerando-se a 
alteração do quantitativo a ser contratado. 

Seção VI 
Da Impossibilidade de Estabeleci1nento de Tratamento Favorecido 

Os beneficias previstos na Seção V deste Capitulo não se aplicam quando: 

1 - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas 
ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as 
exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não 
for vantajoso para a Administração Pública Municipal ou representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratad<J; 

III - a licitação for dispensâvel ou inexiglve!, nos tennos dos arts. 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1.993, excetuando-se as dispensas previstas nos incisos 1 e II do art. 24 da mesma 
lei, nas quais a compra deverâ ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de 
pequeno porte. observando-se o disposto nos demais incisos deste artigo; 

a) A não aplicação da preferência prevista neste inciso, deverá ser justificada no processo de 
contratação. 

IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar os objetivos previstos nesta 
Lei; 

V - a licitação for deserta ou fracassada. 

A nilo aplicação dos beneficios de que tratam as Seções V e VI deste Capitulo, em razão do 
enquadramento nas hipóteses dos incisos J, II e IV do caput deste artigo depende de ato administrativo 
devidamente motivado e subscrito pela autoridade responsável pela homologação da licitação. 

Considera-se não vantajosa a contratação quando: 

I - o preço ofertado para a cota reservada, nos casos do art. 26 desta Lei, for superior ao menor preço 
apurado para a cota de ampla concorrência; 

II - revelar-se comprovadamente antieconõmica, ou seja, acima do preço estimado pela 
Administração. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 
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Art. 31 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 32 

Seção VII 
Da Regularidade Fiscal em Licitação 

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que apresente alguma restrição. 

Na fase de habilitação, deverá ser apresentada e conferida toda a documentação e, havendo alguma 
restrição na compro\tação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
tenno inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, para a regulariz.ação da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

Para aplicação do disposto no § 1 º, o prazo para regularização fiscal será contado a partir: 

1 • da declaração de vencedor, na licitação na modalidade pregão; ou 

li - da divulgação do resultado do julgamento das propostas, nas modalidades de licitação previstas 
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

A prorrogação do prazo previsto no § 1° deste artigo poderâ ser concedida pelo presidente da comissão ou 
pregoeiro de licitação quando requerida motivadamente pelo licitante a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado. 

A não regularização da documentação no prazo previsto no § 1° deste artigo implicará decadência do 
direito à contratação, ensejando a aplicação das sanções cabfveis e a avaliação quanto ao prosseguimento 
do certame, nos termos do art. 36 desta Lei. 

Dadas as peculiaridades do pregão presencial, em ocorrendo a constatação da apresentação de 
documentação com restrição por microempresa ou empresa de pequeno porte, assim qualificada nos 
tennos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, a sessão deverá ser suspensa. 
concedendo-se o prazo previsto no § 1° do art. 31 desta Lei para regularização, de forma a possibilitar sua 
retomada, após o decurso deste prazo. 

Parágrafo único. Esgotado o prazo sen1 o cumprimento da providência, o pregoeiro inabilitarâ a licitante, nos moldes do § 
2º do art. 31 desta Lei, dando prosseguimento ao certame, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme 
disposto nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, e no 
edital respectivo. 

Art. 33 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 34 

Seção VIII 
Da Preferência de Contratação 

É assegurada a preferência de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, como critério 
de desempate. 

Considera-se empate a situação em que a proposta apresentada por microempresa e empresa de pequeno 
porte seja igual ou superior, em até 10% (dez por cento), à proposta da pessoa jurídica mais bem 
classificada, não enquadrada nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 
2.006. 

Para licitações na modalidade pregão, o intervalo previsto no§ 1° deste artigo é de até 5% (cinco por 
cento). 

É extensível o beneficio aos consórcios e sociedades de propósito especifico formados exclusivamente 
por microempresas e/ou empresas de pequeno porte. 

Na licitação na modalidade pregão, após o encerramento da fase de lances, antes da classificação 
definitiva de preços. e nas demais modalidades, na classificação das propostas, o pregoeiro ou o 
presidente da comissão de licitação deverá: 
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§ 1º 

§ 2' 

l - verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. assim qualificada. hipótese em que será afastado o exercício do direito de preferência, 
prosseguindo-se com as regras do certame; 

II - verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, se há 
preços ofertados por licitantes assim qualificadas nos limites e modalidades previstos no art. 33 
desta Lei; 

III - conceder, no caso de empate ficto, o prazo máximo de 5 (cinco) minutos, no pregão, e o prazo 
máximo estabelecido no edital respectivo, nas demais modalidades de licitação, para que a 
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, querendo, apresente proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão. 

No pregão, caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte não preencha os requisitos para 
participar da fase de lances, não poderá invocar o beneficio do empate ficto . 

Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresas e empresas de pequeno porte e destas em 
relação à proposta de menor valor, deve o pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação efetuar 
sorteio, para fins de classificação preliminar e possibilidade do exercício do beneficio do empate ficto. 

§ 3º No prazo concedido para desempate, se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada não exercer o beneficio de ofertar preço inferior àquele considerado vencedor do certame, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito, garantidos os mesmos prazos inicialmente concedidos. 

§ 4º Aplicam-se as regras constantes do caput e dos§§ lº a 3° deste artigo às licitações do tipo técnica e preço 
e melhor técnica. no momento da análise das propostas comerciais. 

Art. 35 Alcançado o preço final na nova proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá o pregoeiro ou a comissão de licitação prosseguir mediante análise de sua aceitabilidade, 
recusando proposta de preço excessivo ou manifestamente inexequível, e promovendo, no pregão, a 
negociação. 

Parágrafo único. Definido o preço final, prosseguir-se-á na licitação, observando-se os procedimentos próprios de cada 
modalidade Iicitatória. 

Art. 36 

§ 1º 

Não se concretizando a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o pregoeiro ou a 
comissão de licitação observará o seguinte: 

I - na hipótese da microempresa ou en1presa de pequeno porte ter se sagrado vencedora da licitação, 
com o beneficio do empate ficto previsto no § 2° do art. 44 da Lei Complementar Federal nº 123, 
de 14 de dezembro de 2.006, poderão ser convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação do empate ficto, na ordem classificatória. para o exercício do mesmo 
direito, desconsiderado o preço ofertado no primeiro desempate, garantidos os mesmos prazos 
inicialmente concedidos; 

II - no caso da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado vencedora da licitação por 
ter sido desde logo a mais bem classificada, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, 
na ordem classificatória. para o prosseguimento do certame ou da contratação, conforme o caso, 
sem a aplicação do beneficio do empate ficto. 

Na hipótese do inciso I do caput deste arligo, não havendo o exercfcio do beneficio do desempate por 
microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua efetiva contratação, o objeto licitado poderá ser 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, nos termos do disposto no § 1° do 
art. 45 da Lei Complementar Federal n' 123, de 14 de dezembro de 2.006. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.238/19 

§ 2º 

Art.37 

§ !º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

Art. 38 

Art. 39 

Art. 40 

Art. 41 

Art. 42 

Nas demais hipóteses, as licitantes remanescentes convocadas deverão observar as mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, não contratada, inclusive quanto aos preços alcançados, nos tennos 
do disposto no § 2º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, salvo na modalidade 
pregão, e1n que o pregoeiro. em nova sessão pública, examinará as ofertas subsequentes até a apuração de 
uma que atenda ao edital, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002. 

O edital de licitação poderá prever, justificadamente, prioridade de contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, sediadas local ou regionalmente. 

Aplica-se o disposto neste artigo, às situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sediadas no âmbito local ou regional, sejam iguais ou até lOo/o (dez por cento) 
superiores ao melhor preço vâlido. 

A preferência descrita no caput do presente artigo, consistirâ na oportunidade para que a microempresa e 
empresa de pequeno porte sediada no âmbito local ou regional, venha a apresentar proposta de preço 
inferior àquele melhor ofertado. 

A preferência será inicialmente destinada às microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no 
Município de Bauru/SP e, em não havendo microempresas e empresas de pequeno porte nessa condição, 
cuja proposta atenda ao disposto no § 1° do presente artigo, a preferência poderá ser direcionada às 
microempresas e empresas de pequeno porte situadas no âmbito regional. 

Para a modalidade de pregão o limite previsto neste parágrafo, serâ verificado após a fase de lances 
verbais. 

Nas licitações a que se refere o caput do presente artigo, a prioridade serâ aplicada apenas para os lotes 
reservados para participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Seção IX 
Das Atas de Registro de Preços 

Aplicam-se as disposições desta Lei às licitações para formação de Atas de Registro de Preços. 

Para as Atas de Registro de Preços que contemplem cotas reservadas e cotas abertas à ampla concorrência 
para um mesmo item, sendo detentoras pessoas jurídicas distintas: 

1 - o órgão gerenciador organizará os quantitativos individuais destinados aos órgãos participantes; 

II - as aquisições serão realizadas proporcionalmente, em relação à cota principal e reservada 

Seção X 
Estimulo ao Mercado Local 

A Administração Municipal incentivará a realização de feiras de produtores e artesãos, assim como 
apoiará n1issão técnica para exposição e venda de produtos locais em outros municípios de grande 
comercialização. 

CAPÍTULO VI 
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO 

A Administração Pública Municipal, para estímulo ao crédito e à capitalização dos empreendedores e das 
empresas de micro e pequeno porte, poderá reservar em seu orçamento anual percentual a ser utilizado 
para apoiar programas de crédito e ou garantias, isolados ou suplementarmente aos programas instituídos 
pelo Estado ou a União, de acordo com regulamentação do Poder Executivo. 

A Administração Pública Municipal deverá apoiar a instalação e a manutenção, no Município, de 
cooperativas de crédito e outras instituições financeiras, público e privadas, que tenham como finalidade 
a realização de operações de crédito com microempresas e empresas de pequeno porte. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.238/19 

Art. 43 

Art. 44 

Art.45 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, em parceria com agentes 
públicos, associações empresariais, profissionais liberais, profissionais do mercado financeiro, de capitais 
e/ou de cooperativas de crédito, deverá sistematizar as informações relacionadas a crédito e 
financiamento e disponibilizã-las aos empreendedores e às microempresas e empresas de pequeno porte 
do Municipio. 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a finnar termo de adesão ao banco da terra. com a União, 
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrârio, visando à instituição do Núcleo Municipal 
Banco da Terra no Município (conforme definido na Lei Complementar nº 93, de 04, de fevereiro de 
l.996), para a criação do projeto BANCO da TERRA, cujos recursos serão destinados à concessão de 
créditos a microempreendimentos do setor rural no âmbito de programas de reordenação fundiária 

CAPÍTULO VII 
DO APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

O Poder Executivo deverã incentivar microempresas e empresas de pequeno porte a organizarem-se em 
Sociedades de Propósito Específico, na forma prevista no art. 56 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2.006, ou outra fonna de associação para os fins de desenvolvimento de suas atividades. 

Parágrafo ünico. O Poder Executivo poderá alocar recursos para esse fim em seu orçamento. 

Art. 46 A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação econômica do Municipio e incentivar o 
fortalecimento das principais atividades empresariais relacionadas a ela. por meio de associações e 
cooperativas. 

Art. 47 

Art. 48 

§ 1º 

O Poder Executivo adotará mecanismos de incentivo às cooperativas e associações, para viabilizar a 
criação, a manutenção e o desenvolvimento do sistema associativo e cooperativo no Município através 
do: 

1 - estímulo à inclusão do estudo do cooperativismo e associativismo nas escolas do municipio, 
visando ao fortalecimento da cultura empreendedora como forma de organização de produção, do 
consumo e do trabalho; 

II - estímulo à forma cooperativa de organização social, econômica e cultural nos diversos ramos de 
atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na legislação vigente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, para implementação 
de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à inclusão da população do 
município no mercado produtivo fomentando alternativas para a geração de trabalho e renda; 

IV - criação de instrumentos específicos de estimulo à atividade associativa e cooperativa destinadas à 
exportação; 

V - apoio aos funcionários públicos e aos empresários locais para organizarem-se em cooperativas de 
crédito e consumo; 

VI - cessão de bens e imóveis do município. 

CAPÍTULO VIII 
DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO 

Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com instituições públicas e privadas 
para o desenvolvimento de projetos de educação empreendedora, com objetivo de disseminar 
conhecimento sobre gestão de microempresas e empresas de pequeno porte, associativismo, 
cooperativismo, empreendedorismo e a'lsuntos afins. 

Estão compreendidos no âmbito do caput deste artigo ações de caráter curricular ou extra-curricular, 
voltadas a alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, assim como a alunos de nível 
médio e superior de ensino. 
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§ 2º 

§ 3º 

Art. 49 

Os projetos referidos neste artigo poderão assumir a forma de fornecimento de cursos de qualificação; 
concessão de bolsas de estudo; complementação de ensino básico público e particular; ações de 
capacitação de professores; outras ações que o Poder Público Municipal entender cabíveis para estimular 
a educação empreendedora. 

Na escolha do objeto das parcerias referidas neste artigo terão prioridade projetos que: - sejam 
profissionalizantes; - beneficiem portadores de necessidades especiais, idosos ou jovens carentes; -
estejam orientados para identificação e promoção de ações compatíveis com as necessidades, 
potencialidades e vocações do município. 

Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com órgãos governamentais, centros de 
desenvolvimento tecnológico e instituições de ensino para o desenvolvimento de projetos de educação 
tecnológica, com os objetivos de transferência de conhecimento gerado nas instituições de pesquisa, 
qualificação profissional e capacitação no emprego de técnicas de produção . 

Parágrafo único. Compreendem-se no âmbito deste artigo a concessão de bolsas de iniciação cientifica, a oferta de cursos 
de qualificação profissional, a complementação de ensino básico público e particular e ações de 
capacitação de professores. 

Art. 50 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 51 

Fica o Poder Público Municipal autorizado a implantar programa para fornecimento de sinal de Internet 
em banda larga via cabo, rãdio ou outra forma, inclu.sive wireless (Wi-Fi), para pessoas tisicas; juridicas e 
órgãos governamentais do Município. 

Caberá ao Poder Público Municipal estabelecer prioridades no que diz respeito ao fornecimento do sinal 
de rnternet, valor e condições de contraprestação pecuniária, vedações à comercialização e cessão do 
sinal a terceiros, condições de fornecimento, assim como critérios e procedimentos para liberação e 
interrupção do sinal. 

As microempresas e empresas de pequeno porte terão preferência e prioridade ao acesso dos serviços 
previstos no caput deste artigo. 

O Poder Público Municipal poderá instituir programa de inclusão digital, com o objetivo de promover o 
acesso de micro e pequenas empresas do Município às novas tecnologias da infonnação e comunicação, 
em especial à Internet. 

Parágrafo único. Compreendem-se no âmbito do programa referido no caput deste artigo: a abertura e manutenção de 
espaços públicos dotados de computadores para acesso gratuito e livre à Internet; o fornecimento de 
serviços integrados de qualificação e orientação; a produção de conteúdo digital e não-digital para 
capacitação e infonnação das empresas atendidas; a divulgação e a facilitação do uso de serviços públicos 
oferecidos por meio da Internet; a promoção de ações, presenciais ou não, que contribuam para o uso de 
computadores e de novas tecnologias; o fomento a projetos comunitários baseados no uso de tecnologia 
da infonnação; a produção de pesquisas e informações sobre inclusão digital. 

Art. 52 Fica autorizado o Poder Público Municipal a firmar convênios com dirigentes de unidades acadêmicas 
para o apoio ao desenvolvimento de associações civis, sem fins lucrativos, que reúnam individualmente 
as condições seguintes: 

I - ser constituída e gerida por estudantes; 

II - ter como objetivo principal propiciar a seus participes condições de aplicar conhecimentos 
teóricos adquiridos durante seu curso; 

III - ter entre seus objetivos estatutários o de oferecer serviços a microempresas e a empresas de 
pequeno porte; 

IV - ter em seu estatuto discriminação das atribuições, responsabilidades e obrigações dos participes~ 

V - operar sob supervisão de professores e profissionais especializados. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 7.238/19 

Art. 53 

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

Art. 54 

CAPÍTULO IX 
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

O Poder Público Municipal poderá promover parcerias com órgãos governamentais, entidades de 
pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais desde que seguidos os preceitos legais, que 
visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos rurais mediante aplicação de conhecimento 
técnico na atividade de pequenos produtores rurais. 

Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, cooperativas e entidades da 
iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a implementação de projetos mediante geração 
e disseminação de conhecimento, fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais; contratação de 
serviços para a locação de máquinas, equipamentos e abastecimento; e outras atividades rurais de 
interesse comum. 

Somente poderão receber os beneficias das ações referidas no caput deste artigo pequenos produtores 
rurais que, em conjunto ou isoladamente, tiverem seus respectivos planos de melhoria aprovados por 
Comissão formada por 03 (três) membros, representantes de segmentos da ârea rural, indicados pelo 
Poder Público Municipal, os quais não terão remuneração e cuja composição será rotativa. 

Estão compreendidas no âmbito deste artigo atividades de conversão de sistema de produção 
convencional para sistema de produção orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam 
tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a 
auto-sustentação, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energias não 
renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, assim como de 
organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizantes em qualquer fase do processo de 
produção. armazenamento e de consumo. 

Competirâ à Secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal disciplinar e coordenar as ações 
necessárias à consecução dos objetivos das parcerias referidas neste artigo, atendidos os dispositivos 
legais pertinentes. 

CAPÍTULO X 
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

As empresas instaladas no município poderão usufruir de incentivos fiscais e tributários definidos em lei, 
quando comprometerem-se formalmente com a implementação de pelo menos 8 (oito) das seguintes 
medidas: 

I - preferência às microempresas e empresas de pequeno porte situadas no município nas compras e 
contratação d!! serviços ; 

II - contratação preferencial de moradores locais corno empregados; 

I 11 - reserva de um percentual de vagas para portadores de deficiência tisica; 

IV - reserva de um percentual de vagas para maiores de 50 (cinquenta) anos; 

V - disposição seletiva do lixo produzido para doação dos itens comercializáveis a cooperativas do 
setor ou a entidades assistenciais do Municipio; 

VI - manutenção de praça pública e restauração de edificios e espaços públicos de importância 
histórica e econômica do município; 

VII - adoção de atleta morador do municlpio; 

VIII - o1brecimento de estágios remunerados para estudantes universitários ou de escolas técnicas locais 
na proporção de um estagiãrio para cada 30 (trinta) empregados; 

IX - decoração de ambientes da empresa com obras de artistas e wtesãos do município; 
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Art. 55 

Art. 56 

§ 1' 

§ 2' 

Art. 57 

X - exposição em ambientes sociais da empresa de produtos típicos do município de importância 
para a economia local; 

XI - curso de educação empreendedord para empregados operacionais e administrativos; 

XII - curso básico de infonnática para empregados operacionais e administrativos; 

XIII - manutenção de microcomputador conectado à Internet para pesquisas e consultas de 
funcionários em seus horários de folga, na proporção de um equipamento para cada 30 (trinta) 
funcionários; 

XIV - oferecimento, uma vez por mês aos funcionários, em horário a ser convenientemente 
estabelecido pela empresa, de espetáculos artísticos (teatro, música, dança, ... ) encenados por 
artistas locais; 

XV-

XVI -

XVII-

XVl!I -

XIX-

XX-

Premiação de associações de bairro que promovam mutirões ambientais contra o desperdício de 
água, promoção da reciclagem e pela coleta seletiva. 

proteção dos recursos hídricos e ampliação dos serviços de tratamento e coleta de esgoto. 

Apoio a profissionais da empresa "palestrantes voluntários" nas escolas do município. 

Participação fonnal em ações de proteção ao meio ambiente, inclusive programas de crédito de 
carbono. 

Apoio ou participação em projetos e programas de comércio justo e solidário. 

Ações de preservação I conservação da qualidade ambiental (Programa Selo Verde). 

O monitoramento da adoção de políticas públicas referidas neste capítulo será de atribuição dos órgãos 
designados nas respectivas leis de criação dos incentivos fiscais e tributários. 

CAPiTULOXI 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Caberá ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda, designar Agente de Desenvolvimento para a efetivação do disposto neste Estatuto Municipal, 
bem como na Lei Complementar n' I23, de I4 de dezembro de 2.006. 

A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulações das ações públicas 
para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas neste Estatuto e 
na Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2.006, sob supervisão do Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 

O Agente de Desenvolvimento deverâ preencher os seguintes requisitos: 

I - residir no Município de Bauru; 

li - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação bâsica para a formação de Agente de 
Desenvolvimento; 

l II - haver concluído o ensino fundamental. 

CAPÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES Fil'"AIS E TRANSITÓRIAS 

Fica instituldo o "Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e do Desenvolvimento", que serâ 
comemorado em 5 de outubro de cada ano. 
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Parágrafo único. Entre 1 e 10 de outubro de cada ano, deverá ser realizada audiência pública na Câmara dos Vereadores, 
amplamente divulgada, em que serão ouvidas lideranças empresariais e debatidas propostas de fomento 
aos pequenos negócios e melhorias da legislação especifica. 

Art. 58 Nas licitações na modalidade pregão serão observadas as disposições previstas no Decreto Municipal 
10.123, de OI de dezembro de 2.005, e da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 
2.006, cujos beneficias deverão ser mencionados expressamente no edital. 

Art. 59 Os preços das licitantes inabilitadas não serão vinculativos para a Administração, podendo o pregoeiro ou 
a comissão de licitação. examinar as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma licitante que atenda ao edital no tocante à sua proposta e habilitação. 

Art. 60 Eventuais editais já publicados ou licitações já co uí observarão exclusivamente os tennos em que 
forwn elaborados. sendo dispensável seu ajuste a adeq ção a esta Lei. 

Art. 6I 

Art. 62 Esta Lei entra em vigor n 

ALINE PRADO 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

D 

LIN 
ÔMlCO, TURISMO E RENDA 

HEIRO 
!CAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumpridas as exlgõnclae logais 
encaminha-se o presente processo 
ao Sel"\riço de Microfilmagem e 
Arquivo 

1 Bauru .30 .. J .. 9..J../ ...... 3. 
"~~· .. ~""""" 
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