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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 366/19 
P. 48.274/17 

Senhor Presidente, 

Cârriara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de ~poio Legislativo 

1 s our. 2019 

ENTRA~ 
Hora lj ~ /O (al 

É o presente par ssa Ex 
incisosle1Ve§lºdoart.24da a nº7.238,d 

Excelentíssimo Senhor 
BENEDITO ROBERTO MEIRA 
DD. Presidente em Exercício da Câmara Municipal 
NESTA 

À 
D.A.L 

Bauru, 08 de outubro de2.019. 

P/ leitura no Expediente 
da sessão Ordinária do 

2, 

en1, 

Jo 

Anexos: Cópia do caput, incisos I e IV e § 1 ° do art. 24 da Lei Municipal nº 7.238/19. Cópia do inciso II do art. 48 da 
Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nºl47/14. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 86/19 
Altera o caput, incisos I e IV e 
§ l º do art. 24 da Lei Municipal 
nº 7.238, de 16 de julho de 2.019 
e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos 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° 

Ficam alterados o caput, incisos I e IV e §lº do art. 24 da Lei Municipal nº 7.238, de 16 de julho de 
2.019, os quais passarão a ter a seguinte redação: 

""Art. 24 Nas licitações para obras e serviços, o instrumento convocatório poderá prever percentual 
mínimo a ser subcontratado e o máximo admitido, devendo, nesta hipótese constar do 
edital: 

1 - que será vedada a sub-rogação total ou da parcela de maior relevância da 
contratação; 

(...) 
IV - que 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; 

(...) 

§ I" Na hipótese de previsão de subcontratação, deVerá constar no instrumento convocatório, 
ainda, que a subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 
(. . .) "'(NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente. 
Nobre Senhores, 
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i FOL~AS ~m ,~J 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

~EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS-
08, outubro, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que altera a 
redação da Lei Municipal nº 7.238, de 16 de julho de 2.019, de forma a compatibilizar o regramento municipal à Lei 
Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2.006. 

Referida Lei Municipal foi elaborada visando à aplicação, em âmbito municipal, das diretrizes traçadas 
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, e suas alterações posteriores, em especial aquelas trazidas com a 
edição da Lei Complementar n"l47, de 07 de agosto de 2.014 . 

Ocorre que, muito embora o inciso II do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2.006, seja de aplicação facultativa, verifica-se que a Lei Municipal recém editada previu no caput de seu art. 24, a 
obrigatoriedade de que o Município venha a prever, em seus editais de licitação para obras e serviços, o percentual de 
subcontratação de microempresas em empresas de pequeno porte. 

O inciso II do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, tem início com a 
expressão "poderá", ou seja, faculta à Administração Pública a sua aplicação, sendo que esta deverá decidir mediante análise 
quanto à oportunidade e conveniência. 

Assim, a própria Lei federal facultou a aplicação do dispositivo, devendo o administrador utilizar o Poder 
Discricionário quanto à viabilidade de sua implementação. 

A adoção desta nonnativa deve ser entendida não como mera aplicação legal, mas também como adoção 
de urna política municipal onde estão compreendidas todas as implicações econômicas e jurídicas que podem advir desta 
postura. 

Para alguns doutrinadores, como é o caso do Prof. Ronny Charles, a subcontratação não pode ser imposta 
sob pena de ofensa à livre iniciativa, o que se revelaria inconstitucional. 

Para ele, a subcontratação deve ser entendida como uma faculdade do licitante vencedor, dentro daqueles 
limites permitidos pela Administração Pública através do edital ou contrato, bem como de acordo com o regramento jurídico 
pertinente; uma vez que determinadas contratações a tomam inadmissíve pena de desrespeito aos princípios do 
procedimento licitatório. 

Não por outra razão, a situação ocorrida expõe a ecessidade de a eração da Lei Municipal nº 7.238, de 
16 de julho de 2.019, a fim de que seu art. 24 venha a ser adequad Lei Complement r nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, 
de modo a constar no regramento municipal a possibilidade d que o Município v ha a prever a subcontratação, em se 
tratando de contratação de obras e serviços, afastando ai bcontr ção, indiscriminadamente. 
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PROC.N2-""'=-+....,_ __ -fi 
FO LHAS ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

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 Município de Bauru, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

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 (ME!), a Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP), em 
confonmidade com o que dispõem os arts. 146, IlJ, 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 
Complementarnº 147, de 07 de agosto de 2.014. 

Aplicam-se ao MEi, modalidade de microempresa, todos 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 tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita 
bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2.006: 

J - 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 1.971; 

IJ - ao produtor rural pessoa tisica nos termos do art. 12, VII da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1.991, 
ressalvadas as disposições da Lei Federal n' 11. 718, de 20 de junho de 2.008; 

IlJ - ao agricultor familiar, nos termos da Lei Federal n' 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 § 4°, do art. 3° da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2.006. 

CAPÍTULO I 

Seção I 
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 I O, de janeiro de 2.002, em seus arts. 970 e l. I 79, 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: 

Art. 3° 

Art. 4° 

J - possua outra atividade econômica; 

II - exerça atividades de natureza intelectual, científica. 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, com suas inscrições no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.238/19 

Art. 23 

Art. 24 

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: 

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, prorrogãvel 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. § 
1 ° 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 beneficiãria 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 deverã prever: 

I - 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 fornecido,; 
e seus respectivos valores; 

III - 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 constarâ 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 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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l_FO!JIAS_ ~---==. =J 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.238/19 

§ 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 Públi'" 
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 detenninadas 
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: 

I - 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 

UI - 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 Exclusiva e com Cotas Reservadas 

Art. 25 Nas contratações de valor total estimado de até R$ 80.000,00 ( oitenta mil reais), o processo li citatório 
será destinado à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, salvo nos casos 
previstos no art. 3 O 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 microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e 
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 

Art. 28 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; 

Art. 29 Nas licitações realizadas nos termos do caput do art. 26 desta Lei, deverá o edital estabelecer que: 

l • 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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Lcp 123 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefía para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 123- DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

(Republlcação em atendimento ao disposto no art 5° da I ei Complementar oº 139- de 10 de novembro de 2011.) 

Mensagem de veto 

(Vide Decreto oº 8 538-~J 

/Vide Leí Complementar nº168. ~) 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: altera 
dispositivos das Leis n'1 8,212 e 8.213, ambas de 24 de ju!ho de 1991, da Consolidação das 

Leis do Trabalho• CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nl2 5.452, de 12 de maio de 1943, da Lei 

n'! 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar~ 63, de 11 de janeiro de 
1990; e revoga as Leis nº 9.317, 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 seguinte Lei Complementar: 

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1J1 Esta Lei Complementar estabelece 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: 

1 - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlplos, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações 
acessórias; 

li - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, incluslve obrigações acessórias; 

Ili - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologla, ao associativismo e às regras de 
Inclusão. 

• 

IV - ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o Inciso IV do parágrafo único do .art .... 14fklD ... fim:- da Coosmuição EederaL 
plemeotar oª 147- ~) 

(iru;!l!ilm_llfiltioj 

§ 12 Cabe ao Comitê Gestor do Slmples Nacional (CGSN) apreciar a necessidade de revisão, a partir de 151. de janeiro de 2015, dos valores expressos em moeda nesta Lei 
Complementar. 

§ 251. (VETADO). 

§ J2 Ressalvado o disposto no Cap!tulo IV, toda nova obrigação que atinja as microempresas e empresas de pequeno porte deverá apresentar, no instrumento que a Instituiu, 
especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para cumprimento. (l.ill;li.JMQ_pela Lei Complementar nª J 47,...d..e...2!l.1) 

§ 4º Na especificação do tratamento diferenciado, slmpllficado e favorecido de que trata o§ 32, deverá constar prazo máximo, quando forem necessários procedimentos adicionais, 
para que os órgãos fiscalizadores cumpram as medidas necessârias à em!ssão de documentos, realização de vistorias e atendimento das demandas realfzadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte com o obJeUvo de cumprir o nova obrigação. (l.rlci..u.ktQ.pela Lei Complementar nª 147.~) 

§ 5º Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na especificação do tratamento diferenciado e favorecido, conforme o disposto no § 42, a nova obrigação será 
inexlglve! atê que seja realizada visita para fiscalização orientadora e seja reiniciado o prazo para regularização. [l.aru!ft!Q. pela I ei Complementar nª 147,~) 

§ 62 A ausência de especificação do tratamento diferenciado, slmp!!ficado e favorecido ou da determlnaçao de prazos máximos, de acordo com os §§ 3'I e .;2, tornará a nova obrigação 
inexigivel para as microempresas e empresas de pequeno porte. (!.!)gyk!o pela Lei ComnlemP.ntar oº 147. de 2014) 

§ 72 A inobservância do disposto nos §§ J2 a 62 resultará em atentado aos direitos e garantias legals assegurados ao exerclclo profissional da atividade empresarial. 
_(Incluído pela !&U&molementar nª 147, de 2014) 

Art. 211 O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o -ª!1,__j2 desta Lei Çqmme..m..e.ntfil será gerido pelas 
Instâncias a seguir especificadas: 

1 - Comltê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do Bras!I, como representantes da 

•

ão, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municlpios, para tratar dos aspectos tributários; e 

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

Ili Gefflltõ pem Geslãe Ele ReEle ~laeienel pBFe e 81~ 13llfieer;ãe Ele Re§lebe e Ela be!Jelli!er;iie Ele EffipFCses e Negéeies, ineuleEle ee r11t lsté io Elo 9eoen,ol,iffieAi:e, lnElt:lsti·e e 
Goméreio Entel'ier, oempesle per representames Ele U iêe, Eles EsleEles e Ele Distrlte FsEloFBI, aos P1unielpies o Elemais éri1ães Ele apele e Se FS!'Jlsbe e1113resarial, no fermo ee#inlEle pele PoEler 
Eueeuli e, .oere tmlar àe preeesso de re11islre o Se lei1alizaçãe Ele empresárias e àe pessoas juriBieas. 

Ili - Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, vinculado à Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 
Presidência da República, composto por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Munlclplos 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. .(B.filt!~o gela lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 1.0 Os Comitês de que tratam os incisos I e Ili do caput deste artigo serão presididos e coordenados por representantes da União. 

§ 2!! Os representantes dos Estados e do Distrito Federal nos Comitês referidos nos Incisos I e Ili do caput deste artigo serão indicados pelo Conselho Nacional de Política Fale,''-'-'; 
CONFAZ e os dos Municlpios serão indicados, um pe!a entidade representativa das Secretarias de Finanças das Capitais e outro pelas entidades de representação nacional dos Mwa, 1 
brasileiros. 

§ JV As entidades de representação referidas no Inciso lll do caput o no§ 2.1! deste artigo serão aquelas regularmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano antes da publ!cação desta 
L&i Complementar. 

§ 4.1! Os Comitês de que tratam os incisos I e Ili do caput deste artigo elaborarão seus regimentos Internos mediante resolução. 

S l§A 9 Fér1:111'1 rnferie'e ne lnolse II Elo aa~ul desle erU11e, flk:IS tem per finaliàade eflonlar e osseeserar o fermtJlor;ãe e oeerElenseãe Ele 13eliüee neelenal Ele elesen,ol,imenlo àes 
mleFSem.oresos e em.erases Efe peqtJene perte, las , eome eesn 13anha e e aliar e sue irnplenlo~ãe, se é .oresléiele e oeerEfenae'e 13ele tllnlstérls E!e Qeee si imante, lnelt:lslfie e Gomérele -

§ 5º O Fórum referido no Inciso li do caput deste artigo tem por flnalldade orientar e assessorar a formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento das 
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como acompanhar e avaliar a sua implantação, sendo presidido e coordenado pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 
Presidência da República. (Bfilfil~ pela Lei nº 12 792 .. ~) 

§ ~ Ao Comitê de que trata o Inciso I do caput deste artigo compete regulamentar a opção, exdusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, divida ativa, recolhimento e 
demais !tens relativos ao regime de que trata o art 12 desta Lei CompJ..e.meo.ta.r, observadas as demais disposições desta Lei Complementar. 

§ 7.0 Ao Comitê de que trata o Inciso Ili do caput deste artigo compele, na forma da lei, regulamentar a Inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, licenças, permissão, 
autorização, ragistros e demais Itens relatlvos à abertura, legalização a funcionamento de omprasários e de pessoas jurfdicas de qualquer porte, atividade econômica ou composição 
societária. 
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1- no sistema eletrõnlco de cálculo dos valores devidos no Simples Nacional de que trata o§ 15 do art 18: 

li - na declaração a que se refere o .art....2Q.. 

§ ~ 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 Município; 

li • as ações que tratem exduslvamente de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mun!clplos, as quais serão propostas em face desses entes federativos, 
representados em juízo por suas respectivas procuradorias; 

111- as ações promovidas na hipótese de celebração do convênio de que trata o§ 32 deste artigo; 

IV· o crédito tributáno decorrente de auto de Infração lavrado exclusivamente em face de descumprlmento de obrigação acessória, observado o disposto no § 1.Q...D dq art. 33: 

11 a efêelita lfiBuláFia Fela!1 a aa lGP48 e aa I68 ela qt1a l"Bla a§ 16 8 aFt 18 A. 

V - o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que tratam as alíneas b e c do Inciso V do § 32 do art. 18-A desta Lei Complementar . 
.Qmnplemeotar nº 147 .~) 

GAPl:i:ULO V 
90 A GESSO •\OS MERGAQOS 

Se1ãe Ynlea 
9as nquisi§IÕBB PWbliaas 

CAPITULO V 
.(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seçãol 

Das Aquisições Públicas 

• A,t_ 12. Nas lisil:aeães pb!Blleas, a eempfe ai;iãe Ele regulariElaele Jiseal elas mierae p essa e em13Feses Ele llequefle paFte semenle oeFá eiliijiEla !lBFO e-Jeite Ele assinalure ele aenl:Jata. 

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularldade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito 
de assinatura do contrato. (~çAo.Jiarutpera I e! Complementar nº 155 ~ .Emml.ção de efeito 

AFt. 13. '\s miersemllFeses e empFSsas ele pequena !lBFte, ,esr eeasill.e ela paFtieillaeAs em eeFtames lleilatéfies, Ele eFãa e13FeseAlar tsEla a elee1;1menl:a1;u!ie 01 'oiEla ,eaFO e-Jeile ele 
esmpre oeãe ele reot1lar"elaEle fiseol, mesma que sele epreeeflle al91;1ma restfieãa. 

Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licltatórios, deverão apresentar toda a documentação exigJda para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Bfilfilç~ pela Lei ÇomQ!ementar nº 155. ~) E.m!:!J.!.ção de efeito 

S 1~ l le enEle elff'!lma reslfii;iãe Aa eem.eFe aeae ele eg1;1larl80Ele fisool, sem aeseot1mEle e pra<!e ele 2 (eleia) Biae üleie, etlje terme IA!elal eer es.esAEler,á ae " emeRl:a em qt1e e 
j3f9!lSAeAle fer EleslaraEle e eAseEle els eerl:Em e, 13mfrn9á,eis .eer ig1:1al 13erleele, a erltérle Ela AelministFa9ãe PéBliea, llª a a reguloflzoeãs ela Beeumente.eãe, 13agameR1s su pareelamenta Els 
Eléb'la, e emissãe ele e enluals seftiElãee neoati,as et1 pesitl es sem eJeile Ele eeftl89a neoeli a. 

§ 18 fia sAEle alguma reelriçãe na sem13F8 eçãe Ele F09ulorielaele Jiseal, eefé asseg1;1raEle e preze ele 6 (einee) Elias éleis, ellje lefme inieial eerFespeAElefé ae r, emeflle e --•,r 
pFepafleFIB for BselaFOEle e ,eAeeEler Se eartams, prerrn!Jé,el j38F i§t1BI 13erle8e, a etl!árle tia oElminietmeãe ,eb!Bliea, ;eaFO a reg1:1lefizaçãe ela eleet1mentaçãe, pa9art1snte st1 IJ<tfr. ' 
eléhi!e e emissão ele e eAt1:1eis eertiEl!ies negali.as eu .eesili.es sem eJel!e Se eertiElãe neoali.e. !~~pçlEJ I ei Genu:ileffie lfi fl9 1 j+.~ 

§ 1.11 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, seré assegurado o prazo de c!nco dias úteis, cujo termo Inicial corresponderá ao momento e,11 
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por Igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou 
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou posíllvas com efeito de certidão negativa. .(Bmiaç~pela Lei Complementar oº 155,....de. 
1º.1.§) Produção de efe!to 

§ 2º- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no§ 12 deste artigo, Implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art 81 da Lei 

nºJh§.6.§, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato. ou revogar a licitação. 

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas da pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 

• § 22 Na modalidade de pregão, o Intervalo percentual estabelecido no§ 12 deste artigo sará de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

Art. 45. Para efeito do disposto no ar!. 44 desta Lei Comp~. ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

1 - a microempresa ou empresa de pequeno porta mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

li • não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do Inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese dos §§.J!l: ~.Q do art 44 desta Lei Com~. na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

Ili - no caso de equivalêncla dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§...1º.JL22 do art. 44 
desta Lei Çom~, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

§ 1-º Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artígo, o objeto llcltado será adjudicado em favor da proposta orlginalmente vencedora do certame. 

§ 2'1 O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta Inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

§ J2 No caso de pregão, a microempresa ou empresa do pequeno porte mais bem classificada seré convocada para apresentar nova proposta no prazo máxlmo da 5 (cinco) mlnu10~ 
após o encerramento dos lances, sob pena de prec1usao. 

Art. 46. A microempresa e a empresa da pequeno porte tltular da direitos cred!tórios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e 
Munlclpio não pagos em até 30 (trinta) dias contados da data de liquidação poderão emitir cédula de crédito microemprasarial. 

Perégrefe bl1 iee. • eóel1;1!0 de erédita mie seF!'lpreseriel ê tftule de eréellle reglEle, s1;1bslElle ia11 e11to, pele legislaeãe 13re isle. 13ef8 as eéd1:1las de oréElite eeA ereial, leflele eeme lastra e 
em.ee11t:is Ele peEler p~bliee, oaB011ds ae PeEler Eueeuti a sua re91;1JaR1en!aeãs AS ,8Fai!e Ele 180 (aeAle e eitenle.) dias a ssAter Ela p1:1bliaaeãe elesla Lei Gem!llementar. (~g,iQQ 
~Q!!]Qlementar nª 14 7,k.2Qj_4) 

Afl. 1+. Mas seFI alaç!ies ptlàlieas Ele Unille, Eles EsteEles e Elas thmlel.elss, !lselefé ser eeI eeEllele bel:ameAle Ellforene'eele e siri pliliseEle f!BFO ee misrsempreses e en presos de 
pequeAe 13eFte shjeU anEle o 13Feme9ãe Els Elesen el imeflls seeAãmiee e eeeial Ae êmbl~e A UF1lel13al e eglenel, e am13llae!!:s ela e#isiêfleie éas 13elí-feas 13blhlieae e e IAeeAII a é IAe 09ãe 
lee11eléoiaa, elesele Ell:IB l)Fe late e rn~t1lamen,aEls na leijisla!jlêO elo respeeli e ante. 

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e Indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e 
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no ãmb11o municipal e regional, a ampliação da eficiência 
das pollticas públlcas e o Incentivo â inovação tecnológica. .(Be.dil.~ pela Lei Complementar nª 147,~) 

Parágrafo único. No que diz respeito às compras pübllcas, enquanto não sobrevier leg!slação estadual, municipal ou regulamento especifico de cada órgão mais favorável à 
microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal. (lndufdo pela Lei Complementar nº 147,~ 
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AFI. 18. PeFa e eumpFlmeRle ele elis13esle AS aFI. 17 elesla Lei Gel'flplemeRler, e edmlfllslral;!ÕB púllliea poElefé reelt;!er f.lfeeesse lieilalórie. 

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: (Bfilta~pela L,el Complementar n" 14L~) 

1 destif,ede ensl1:1si emeRte E'l 13aF1isi13aeãe ele mlereempmses e empresas de peEjUBAe peFle Ras eer;tiataeães oLtje ele seja ele até R$ 89.B00,90 {siteRta mil reais); 

1 • deverá realizar processo llcltatórlo destinado exduslvamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 
80.000,00 {oitenta mll reais); .(Bfilrn~oela Lei Comptementar oº 147. de 2014) 

li em ll'UB seja eHi§lele des lleltantos a sulleeRlja!aeãe de mleFeemprnsa eu ele eflipresa da peq1:1ene peFle, ElesEle q1:1e e pereeRl1:1al AiáHilfle as eB;ete e ser s1:1Beentrelede Rãe e11eed0 e 
39% !triRla IJBF sente) Ele leia[ llellede; 

li - poderá, em relação aos processos llcitatórlos destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno 
porte; {fu!M~nela Lei Complementar nº 147,--ºª.lQH.l 

Ili em q1:1e se eelelleleça sele Ele~ 2é% ( h te e si ,ee per sente) Ele eej!N:e fiem e eenltataeãe Ele mlersemf)1eeee e SFRflFSeee Ele 13ef11:1ene f)eFle, em eeFlamee pem e Bf!tJiaieãe Be 
Befle e eer,i9ee Ele naftlrn~e di,lsl,el. 

111 "deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza d1v1sível, cota de até 25% (vmte e cinco por cento) do objeto para a contratação de mlcroempresas~empr, as 

de pequeno porte. (Bfil1ª.~a pela ler Comp!eme-□tar □º 147 ~) ~--::;:~\ ~ ~=t_J.J[j ' -=,..-,,..,.... J 
§ ,, Uk,çgado) (Bfiliooão dada oela La, Comolemeo1ac n• 147. de 2014) FOLH ... ~•••·~-_ ., _::_d 
§ 22 Na hipótese do Inciso li do caput 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. 

§ 39 Os beneficias 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 limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. Jl!lci.Y..12.□ pela I ei Complementar nº 147,~) 

Art. 49. Não se apl!ca o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

1 ee e,itéfieo Ele lmlBfl<BfllB difeFSflSÍBEIB e slmplifleeElo para 09 mieFOeR preses e 0II,pfOSBO Ele pequena pafle não feFeA'I Bllf!FSSSBFReRte fllB .istes Re lflslFtJmenle eefl o eeatéfie, 

1. (~gruiQ); .(Bfilt.a~pela Lei C□mrnemenlar oº 147. ®...2Qli) (Emmlcão de efuitQ) 

• li - não houver um mln!mo 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 convocatôrio; 

Ili - o tratamento diferenciado e símplíficado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a adminlstraçao pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado; 

I'' e lie,laeãe fe Elispefloé el eu iABIIÍ§Í el, FIOS leFmee Eles~ e ílfi Ela I el Bº 8 666, de 21 de juAl10 Ele 1993. 

IV - a licitação for dispensável ou inexigivel, nos lermos dos arts 24 e 25 da Lei nº 8 666-.d.ª-..21 .. d§__junho de 1993. excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e li do art. 24 da 
mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente do microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48. {~ç~ 
oela Lei Complementar □º 147. ~~ 

Seção li 
.(~ç~pela I ei Complementar oº 147-~ 

Acesso ao Mercado Externo 

Art. 49-A. A microempresa e a empresa de pequeno porte beneficiárias do SIMPLES usufruirão de regime de exportação que contemplará procedimentos simplificados de habilitação, 
licenciamento, despacho aduaneiro o câmbio, na forma do regulamento. (l□.çMd_o pela Lei Complementar oº 147- .d..e..2Q14) 

PeFégFBfo lmiee. As 13eeoeoe j1:1rfdiooe pFestadOFSS Ele seF iça de legletiea iAIBFABBlenel E!llBAEle eeRIFatadeo PBF BeRefieláriee Ele SIP1Pl::E:S eslãe BLIIBFli!aSas e reelii!Bf atiOElaElee 
relaf as B lieenelomenle admlnis!FOII e, Elespasl1e aE11:1enelre, eeneellElaeãe e EleseenseliElaçãe Ele eaFga, l:iel'f. eel'f.e o eentrelaçfle de eegLIFB, eáml:iie, IFanepeFle e Bfl'f.Bi!BAB~BAi Se 
meFeader,as, el:ijete Elo prnstaeãe Ele eeF lf,le, a forma Ele reg1:1!alf1eRle. (~11ela be· GelflJllemenler e" 117,~l 

Parágrafo único. As pessoas jurídicas prestadoras de serviço de logística internaclonal, quando contratadas pelas empresas descritas nesta lei Complementar, estão 
autorizadas a realizar atividades relatlvas a licenciamento administrativo, despacho aduaneiro, consolidação e desconsolldação de carga e a contratar seguro, càmbío, transporte e 
armazenagem de mercadorias, objeto da prestação do serviço, de forma simplificada e por meio eletrônico, na forma de regulamento. _(Bfil:1ª.ção dada Rela LP./ Com~ 
n° 155, de 2016) Prodyção de efeito 

• Art. 49-B. üLEIAQQ). (ln.ci!J.!I!9 peta Lei ComplP-mentar oº 155- ~) .E.cQmlção de efeito 

CAP[TULO VI 

DA SIMPLIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

Seção! 

Da Segurança e da Medicina do Trabalho 

Arl 50. As microempresas e as empresas de pequeno poria serão estimuladas pelo poder público e pelos Serviços Sociais Autônomos a formar consórcios para acesso a serviços 
especializados em sogurança e medicina do trabalho. 

Seção li 

Das Obrigações Trabalhistas 

Art. 51, As microempresas e as empresas de pequeno porte são dispensadas: 

1 "da afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências: 

11 • da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro; 

Ili - de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem; 

IV· da posse do livro intitulado "Inspeção do Trabalho"; e 

V - de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias coletívas. 

Art. 52. O disposto no art 51 desta I el ComR!wfilllar não dispensa as microempresas e as empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos: 

1 - anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social• CTPS; 

11 - arquivamento dos documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhlstas e previdenciárias, enquanto não prescreverem essas obrigações; 

lJI - apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP; 

IV - apresentação das Relações Anuais de Empregados e da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. CAGED. 

Parágrafo único. (VETADO). 
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Art. 53. (REVOGADO) 

Seção Ili 

Do Acesso à Justiça do Trabalho 

Art. 54. É facultado ao empregador de microempresa ou de empresa de pequeno porte fazer-se substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho por terceiros que conheçam dos 
fatos, ainda que não possuam vínculo trabalhista ou societário. 

CAPITULO VII 

DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA 

Art 66. O, lisealiz:aF;)êo, AO q1:1e se re~eFe aos es13eeles l1almlRlsta, metioléf:lleo, ooAllérie, emBlenlal e de SOf:11:11'8Rt;l6, Elos mioFoempresas e effl.13resas de 13eqt1eRe 13mte elo,erá ler 
nafffrnca prieFilaFiameflle orlenta8ern, flUBRde a all,ielade 01:1 oitua'i!âB, 13er s1:1a nal1,1reca, oemportar gm1:1 de risos eompatf oi sem esse 11roeeeliRHmle. 

,O.rt 66. A liseell~~êo, AO Ql:18 se refere aos aspeeloo lrn13ali'llsla, melrelé€11Bo, saniléFia, ambieRlal, e'e BO§l:IFaF11iO o de 1:1ee e ee1:1f!a~ãa e'e solo das mleraemweeeg e OR1flFOsas Be 
fle(l1:1eF10 f!Ofle de eFé ter flal1:1Feza f!Fie iteFiamanto arieAteelof8, q1:1aF1da a oli,ielado ei;- s·ti;-a~ãe, f!B s1:10 Ratt1 eza, OOA1f!Or1ar §fDb' Ele risee ee i:,aH el eem esse woeeElimeRle . 
. (~13elo l:E'Q3r 13lm1'10Aj(IF[jg 117,~ 

Ar!. 55. A fiscalização. no que se refere aos aspectos trabalhista. metrológfco, sanitário, ambiental, de segurança. de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das 
microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse 
procedimento. .(Bfil!.í!.ç~pela Lei Complementar oº 155-.illLZfilflJ Ero!:t!Jção de efeito 

§ 1.!l Será observado o critério de dupla visita para !avratura de autos de Infração, salvo quando for constatada Infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscatlzação. 

§ 2.!l (VETADO). 

§ 39 Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto neste 
artlgo. 

§ 42 O disposto neste artigo não se aplica ao processo adm!nlstratlvo fiscal relativo a tributos, que se darâ na forma dos arts 39 e 40 desta Lei Complementar. 

§ 5º O disposto no § 1.!l apllca-sa à lavratura de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias refatlvas às matérias do caput, inclusive quando previsto seu cumprimento de 
forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a trabalhista. (!ru;1J,ú® pela I el Complementar oº 147. ~) 

• § 62 A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo, Independentemente da natureza principal ou 
acessória da obrigação. (~o pela I ei Complementar oº 147 . .d!L2Q.H} 

§ 72 Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e munlclpal deverão observar o princípio do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido por 
ocasião da fixação do valores decorrentes de multas e demais sanções administrativas. (lnci!!!ct9 pe(a Lei Complementar nº 147,~) 

§ 82 A inobservância do disposto no caput deste artigo Implica atentado aos direitos e garantlas legais assegurados ao exerclcio profissional da atividade empresarial. 
.(~pela Lei Complementar nº 147 .~) 

§ 9º 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 áreas 
de preservação pennanente e nas faixas de dominio público das rodovias, ferrovias e dutovías ou de vias e logradouros públicos. (~pela Lei Complementar nº 147,..fill: 
2Q1;!) 

CAPITULO VIII 

DO ASSOCIATIVISMO 

Seção Única 

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

11 ft. 66. õ,s mleFOeR1pFS0a0 e1:1 88 empresee de paqüene per1e oplanlss pele Simples ~laehme.l peâerãe r-ealii!ar negéeiee Be eempr-e a •em:la de bens, para as mefeae'ee ne.eienol e 
inle nae!e ai, per meia de seeieElaãe de flref!éslle espeemee nas leFR1es e senEli~ães estebelee!Elee pele Poder Enee1;1II e federal. 

Art. 56. As 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 do propósito específico, nos tennos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal. (&í.!a~pela I el Complementar nº 147,J!.e.1!ll.1) 

§ 1g Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste art!go pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. 

• § 22 A sociedade de propósito específico de que trata este artigo: 

1 • terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis; 

li - terá por finalídade realizar: 

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

b) operações de venda de bens adquIndos das microempresas e empresas de pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas Jurídicas que nào sejam suas sócias; 

1ll - poderá exercer atividades de promoçào dos bens referidos na alínea b do lncíso li deste parágrafo; 

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

V - apurará a Cofins o 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 mlnlmo Igual ao das aquisições realizadas para revenda; e 

IX - deverá, nas revendas do bens adquiridos de microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições desses bens. 

§ 32 A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples 
Nacional. 

§ 42 A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar símullaneamonte de mais de uma sociedade de propósito especifico de que trata este artigo. 

§ ~ A sociedade de propósito específico de que traia esle artigo não poderá: 

1 • ser filial, sucursal. agência ou representação, no Pafs, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

11 - ser constitui da sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo; 

Ili • participar do capital de outra pessoa jurídica; 

JV - exercer atividade de banco comercial, de Investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito lmoblliário, 
de corretora ou de distribuidora de tltulos, valores moblllárlos e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 
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V- ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendárlo anteriores; 

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

§ ~ A inobservênc!a do disposto no § 4!! deste artigo acarretará a responsabilldade solidária das microempresas ou empresas de pequeno porte sócias da sociedade de propôsilC'I 
especifico de que trata este artigo na hipótese em que seus Utulares, sócios ou administradores conhecessem ou devessem conhecer tal inobservêncla. 

f;~~:;; ~~[~~ J!f l 
i___.,. ............ ,. ..... ~,.,., • .,, 

§ 79. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de dezembro de 2008 . 

. (!nruJ.!® oela Lei Complementar nº 155_ ~ E.m!1!.!.ção de efeito 

CAPITULO IX 

DO ESTIMULO AO CRÉDITO E A CA~ITAUZAÇÃO 

Seção 1 

Disposições Gerais 

Art. 57. O Poder Executivo federal proporá, sempre que necessário, medidas no sentido de melhorar o acesso das microempresas e empresas de pequeno porte aos mercados de 
crédito e de capitais, objetivando a redução do custo de transação, a elevação da eficiência alocatlva, o incentivo ao ambiente concorrencíal e a qualidade do conjunto Informacional, em 
especial o acesso e portabilidade das Informações cadastrais relativas ao crédito. 

Oft. liB. Qe llanees sen erniale 13úblie0s 0 00 b0nees FAÚUiJll9s ptlblieee eeA1 eefteiFa eeA1ersial e a Gehm Eeenêmlse FeEleral manlsrãs linl:iee Ela sféEl'le ssi:ieeffieae JJBFa as 
A1iereempresee e 11ara as en~J)feeee Ele peei1:1ene 13er1e, Ele e nele e mentente Elie11enf el e e1:1es eeneliel!es ele aeesse ser el!JlfSeses nas reG13esli, ee ereamenlee e aA1Jllamenle Eli lll§aElas. 

Art. 58. Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com carteira comercial, a Caixa Econômica 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, v!nculadas à reciprocidade saciai, devendo o montante disponível e 
suas condições de acesso ser expressos nos respectivos orçamentos e amplamente divulgados. .(Bfill.ãç~J:!ela Lei ÇomR!ementar nº 155.~) Produção de efeito 

Parágrafo tinias. As lnetiluh;iiiee l'flene·ef1aElas na eapul Elesle artigo Ele erãs p1:1blleer, juntamente ee~ es res13eeli es trnlam~es, relalérie elre1.1nst.eneiaEle Eles ree1.1f6es aleeadee àe 
linhas de erédite referiElas AS ee1mt eleste arti1:1e e aq1.1elee efeU• en~eAle 1.1tlll2aEles, eensl!:JnenEle, ellrigaterlameAte, a0 justUieatP as de desempenha aleaneaEle. 

§ 12 As instituições mencionadas no caput deste artigo deverão publicar, Juntamente com os respectivos balanços, relatório circunstanciado dos recursos alocados às linhas de crédito 
referidas no caput e daqueles efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcançado. {Bfilrn~ pela I ei Complementar nº 155- i;te. 
20.1.6:) ErQd.u.cão de efeilo 

A, § 22 O acesso às linhas de crédito especificas previstas no caput deste artigo deverá ter tratamento simplificado e âgit, com divulgação ampla das respectivas 
.ênclas. .(!ill.!.!.!I!1o.pefa Lei Complementar nº 147,~) 

(Incluído peta Lei Complementar nº 155. de 2016) produção de efeito 

§ 4l! O Conselho Monetário Nacional • CMN regulamentará o percentual mínimo de direcionamento dos recursos de que traia o caput, Inclusive no tocante aos recursos de que 

trata a alínea b do mciso Ili do a[L 10 da Lei n9 ~. de 31 de dezembro de 1964. (~ pela Lei Comri!ementar nº 155,~) Produção de efeito 

Art. 58•A. Os bancos públicos e privados não poderão contabilizar, para cumprimento de metas, empréstimos reallzados a pessoas físicas, ainda que sócios de empresas, como 
disponib!llzação de crédito para microempresas e empresas de pequeno porte. f~pela Lei Çomr2tementar nº 147..!1!.t1ll1!1) 

Art. 59. As instituições referidas no caput do art. 58 desta Lei Complementar devem se articular com as respectivas entidades de apoio e representai;ao das microempresas e 
empresas de pequeno porte, no sentido de proporcionar e desenvolver programas de treinamento, desenvolvimento gerencial e capacitação tecnológica. 

Art. 60. (VETADO). 

Art. 60·A. Poderá ser ins!J!uído Sistema Nacional de Garantias de Crédito pelo Poder Executivo, com o objetivo de facilitar o acesso das microempresas e empresas de pequeno porte a 
crédito e demais serviços das Instituições financeiras, o qual, na forma de regulamento, proporcionará a elas tratamento diferenciado, favorecido e simplificado, sem prejufzo de atendimento a 
outros públicos•alvo. 

Parágrafo único. O Sistema Nacional de Garantias de Crédito integrará o Sistema Financeiro Nacional. 

Art. 60--B. Os fundos garantidores de risco de crédito empresarial que possuam participação da Uníão na composição do seu capital atenderão, sempre que possfvel, as operações de 
crédito que envolvam microempresas e empresas de pequeno porte, definidas na forma do art. 3º- desta Lei. .(~Rela Lei Complementar nº 147,~) 

Art. 60.C. (VETADO). (~Rela Lei Complementar nº 147,Jie...2Qli) 

Art. 61. Para fins de apolo creditício às operações de comércio exterior das microempresas e das empresas de pequeno porte, serão utilizados os parâmetros de enquadramento ou 
outros instrumentos de alta significância para as microempresas, empresas de pequeno porte exportadoras segundo o porte de empresas, aprovados pelo Mercado Comum do Sul • 

•

COSUL. 

Art. 61·A. Para incentivar as atividades de Inovação e os Investimentos produtivos, a sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos desta Lei 
Complementar, poderá admitir o aporte de capital, que não integrará o capital saciai da empresa. (J.ngyjgQ_Rela Lei Com12tementar nº 155-~ Er.Qmição de efeito 

§ 1.2 As finalidades de fomento a lnovaçao e investimentos produtivos deverão constar do contrato de participação, com vigência não superior a sete anos. 
J.g[J&.!I!p!ementar oº 155-~) Emd.JJ.ção de efeito 

.(lndw.do.Rllli! 

§ 2a O aporte de capital poderá ser rea!lzado por pessoa física ou por pessoa Jurídica, denominadas lnvestidor•anjo. 
E!:9i!.!.l.cáo do efeito 

{~Rela Lei Comn!emenlar nº 155-..rut1Q1fi) 

§ 3º- A atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente por sócios regulares, em seu nome individual e sob sua excluslva responsabilidade. 
~Plemen!ar nº 155-~) E.[Qd_y_ção de efeito 

{lncluídg J2els! 

§ 4º O investidor.anjo: (lncluldq pela Lei Complementar n° 155. de 2016) produ~o de efeito 

~ 
1 • não será considerado sócio nem terá qualquer direito a gerência ou voto na administração da empresa; .(~ pela I el ComgJementar nº 155-~) EroQ_y_ção de 

li • não responderá por qualquer divida da empresa, Inclusive em recuperação Judicial, não se apllcando a ele o art 50 da Lei o2~ de 10 de tanerm de 2002 " Códl9Q 
.ch11: .(lnci.u1cto pela I el Complementar oº 155,.rut.2Q_j_fil EaHiu.ção de efeito 

Ili · será remunerado por seus aportes, nos termos do contrato de participação, pelo prazo máximo de cinco anos. 
E.rn!:h!ção de efeito 

{~ pela I ei Complementar nº 155 ~J 

§ 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 nº 155-~ Em@.~o de efeito 

§ 62 Ao final de cada período, o investidor•anjo fará Jus à remuneração correspondente aos resultados distribuídos, conforme contrato de part!clpação, não superior a 50% (cinquenta 
por cento) dos lucros da sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. .(~ pela Lei Complementar n~ 155_ de.2QW J:ro:d.ur:ão de efeito 

§ 72 O investidor-anjo somente poderá exercer o direito de resgate depois de decorridos, no m/nimo, dois anos do aporte de capital, ou prazo superior estabelecido no contrato de 

participação. e seus haveres serão pagos na forma do art 1 031 da I ei n2 . ...1.Q..4Q.6, de 10 de Janeiro de 2002 - CódigQ...Qbm, não podendo ultrapassar o valor investido devidamente 
corrigido. (~pela Lei Complementar nº 155-.de..201§.) E.mmição de efeito 

§ 82 O disposto no § 72 deste artigo não impede a transferência da titularidade do aporte para terceiros. 
ll!ollo 
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• 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO PE 2014 

Mensagem de veto 

Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis 
nos 5.889, de 8 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 de 1993; e dá outras providências. 

• 

• 

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

Art. 1º A .1..fil.ÇQ_rnplementar n2 m, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

UArt. 12 ........................................................................ . 

~ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o inciso IV do parágrafo único do art. 146, in fine,-ºª 
Constitui~o Federal. 

§~ Ressalvado o disposto no Capitulo 1V, toda nova obrigação que atinja as microempresas e empresas de pequeno porte 
deverá apresentar, no instrumento que a instituiu, especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para 
cumprimento. 

§ 4º Na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de que trata o § 32, devera constar prazo máximo, 
quando forem necessários procedimentos adicionais, para que os órgãos fiscalizadores cumpram as medidas necessárias à emissão 
de documentos, realização de vistorias e atendimento das demandas realizadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
com o objetivo de cumprir a nova obrigação. 

§ 5º Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na especificação do tratamento diferenciado e favorecido, 
conforme o disposto no § 42, a nova obrigação será inexiglvel até que seja realizada visita para fiscalização orientadora e seja 
reiniciado o prazo para regularização. 

§ 6º- A ausência de especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido ou da determinação de prazos máximos, 
de acordo com os§§ 32 e 42, tornará a nova obrigação inexlgível para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 79. A inobservância do disposto nos §§ 32 a 6º- resultará em atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício 
profissional da atividade empresarial." (NR) 

"Art. 22 ......................................................................... . 

!l!..:..Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, 
vinculado à Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, composto por representantes da União, dos 
Estados e do Distrito Federal, dos Municipios e demais ôrgãos 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. 

§-ª.º _Os membros dos Comitês de que tratam os incisos I e Ili do caput deste artigo serão designados, respectivamente, pelos 
Ministros de Estado da Fazenda e da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, mediante indicação dos 
órgãos e entidades vinculados. 

§ 99: 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, inclusive 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 Social - INSS e do Conselho Curador do FGTS, 
observado o disposto no § 72 deste artigo; e 

li - do recolhimento das contribuições descritas no inciso I e do FGTS. 

§ 10. O recolhimento de que trata o inciso li do § 9º deste artigo poderá se dar de forma unificada relativamente aos tributos 
apurados na forma do Simples Nacional. 

§ 11. A entrega da declaração de que trata o inciso Ido§ 9º 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. 
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§ 12. Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso li do§ 9º-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 I do § 9º tem caráter declaratório, constituindo instrumento hábil e suficiente para a 
exigência dos tributos, contribuições e dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nele 
prestadas.n (NR) 

"Art. 32 ........................................................................ . 

§4ll .............................................................................. . 

PROC. N2_1.!::.~~:3~!:1'---~H

FOLHAS_ •• !..~--

XL:..cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e 
habitualidade. 

§...H....__Para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, poderão ser auferidas receitas no 

mercado interno até o limite previsto no inciso li do caput ou no § 2.2, conforme o caso, e, adicionalmente, receitas decorrentes da 
exportação de mercadorias ou serviços, inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito 
específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, desde que as receitas de exportação também não excedam os referidos limites 
de receita bruta anual. (Er,Q,gyç:ão de efeito). 

§...15..._Na hipótese do§ 14, para fins de determinação da alíquota de que trata o§ 12 do art. 18, da base de cálculo prevista em 
seu§ 32 e das majorações de alíquotas 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. (E[QQy_çãg de efeito) 

§ 16. O disposto neste artigo será regulamentado por resolução do CGSN: (NR) 

"~º::&_Aplica-se ao produtor rural pessoa tisica e ao agricultor familiar conceituado na Lei nº 11 326, de 24 de julho de 2006, 
com situação regular na Previdência Social e no Município que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso ll 
do caput do art. 3º o disposto nos arts. 6º e 72, nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capitulo XI e no Capitulo XII desta Lei 
Complementar, ressalvadas as disposições da Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008. 

Parágrafo único. A equiparação de que traia o caput não se aplica às disposições do Capítulo IV desta Lei Complementar." 

ffArt. 3º-8. Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no Capítulo IV, são aplicáveis a todas as 
microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e li do caput e § 42 do art. 3º, ainda que não 
enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, por vedação ou por opção." 

"Art. 42 ......................................................................... . 

§_1!! _O processo de abertura, registro, alteração e baixa da microempresa e empresa de pequeno porte, bem como qualquer 
exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o 
empreendedor, observado o seguinte: 

11..:..(Revogado). 

§.Jº _Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a O (zero) todos os custos, inclusive 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 licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de 
responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercido de profissões regulamentadas. 

§...3º::A. O agricultor familiar, definido conforme a Lei nº 11.326. de 24 de julho de 2006, e identificado pela Declaração de 
Aptidão ao Pronaf - DAP física ou jurídica, bem como o MEi e o empreendedor de economia solidária ficam isentos de taxas e outros 
valores relativos à fiscalização da vigilância sanitária. 

§ 42 No caso do MEi, de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar, a cobrança assocíatlva ou oferta de serviços privados 

relativos aos atos de que trata o § 3Q 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: 

1 - para a emissão de boletos de cobrança, os bancos públicos e privados deverão exigir das instituições sindicais e associativas 
autorização prévia específica a ser emitida pelo CGSlM; 

li - o desrespeito ao disposto neste parágrafo configurará vantagem ilícita pelo induzimento ao erro em prejuízo do MEi, 
aplicando-se as sanções previstas em lei. 

§ 5'! (VETADO).'" (NR) 

~Art. 6º ......................................................................... . 
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§~ _Na falta de legislação estadual, distrital ou municipal especifica relativa à definição do grau de risco da atividade aplicar-se
á resolução do CGSIM. 

§ 4º A classificação 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 declarações do titular ou responsável. 

§ 5º O disposto neste artigo não é impeditivo da inscrição fiscal." (NR) 

PROC. N2 ~ ;iJ/(8 
"Art. 72 ......................................................................... . 

FOLHAS ,s --Parágrafo único. . .......................................................... . 

1=._instatadas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária e imobiliária, inclusive habite-se; ou 

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

"Art, 8º _Será assegurado aos empresários e pessoas jurídicas: 

1 - entrada única de dados e documentos; 

V' . 

V 

li - processo de registro e legalização integrado entre os órgãos e entes envolvidos, por meio de sistema informatizado que 
garanta: 

a) sequenciamento das seguintes etapas: consulta prévia de nome empresarial e de viabilidade de localização, 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 
Jurídicas - CNPJ. 

§ 1.2 O sistema de que trata o inciso li do caput deve garantir aos órgãos e entidades integrados: 

1 - compartilhamento irrestrito dos dados da base nacional única de empresas; 

li • autonomia na definição das regras para comprovação do cumprimento de exigências nas respectivas etapas do processo. 

§ 2.12 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 
CGSIM. 

§ J.!l É 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. 

§ 4º A coordenação do desenvolvimento e da Implantação do sistema de que trata o inciso li do caput ficará a cargo do 
CGSIM." (NR) 

"Act.J!2 _O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas 
em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, 
previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, 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). 

§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posterionnente, sejam lançados ou cobrados tributos, 
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 empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus 
titulares, sócios ou administradores. 

§ 52 A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos 
titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. 

§-ª2 _(Revogado). 

§ 9º- (Revogado). 

§ 10. (Revogado). 

§ 11. (Revogado). 

§ 12. (Revogado)." (NR) 

"Art. 17 ........................................................................ . 
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~que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto quando na modalidade fluvial ou 
quando possuir características de transporte urbano ou metropolitano ou realizaVie sob fretamento contínuo em área metropolitana 
para o transporte de estudantes ou trabalhadores; .(Produção de efeito) 

X- ................................................................................. . 
PROC. ~12 -i~~---·-1•--

b) ··························································--···----·----··········· 

2.,_(Revogado); 

~(Revogado); 

&,_(Revogado); 

2ill!..:_(Revogado); 

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

FOLHAS __ A' 

"Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, será 
determinado mediante aplicação das allquotas constantes das tabelas dos Anexos J a VI desta Lei Complementar sobre a base de 

cálculo de que trata o§ 32 deste artigo, observado o disposto no§ 15 do art. 32. .(Produção de efeito) 

§_22 _Em caso de inicio de atividade, os valores de receita bruta acumulada constantes das tabelas dos Anexos I a VI desta Lei 
Complementar devem ser proporcionalizados ao número de meses de atividade no período. !E.r.ru!Y."ªo de efeito) 

§ 4-2 O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento, as receitas decorrentes da: 

1 - revenda de mercadorias, que serão tributadas na forma do Anexo I desta Lei Complementar; 

li - venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, que serão tributadas na forma do Anexo li desta Lei Complementar; 

Ili - prestação de serviços de que trata o § 5º-8 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 §§ 5º-C a 52-F e 5º--1 deste artigo, que serão tributadas na forma prevista naqueles 
parágrafos; 

V - locação de bens móveis, que serão tributadas na forma do Anexo Ili desta Lei Complementar, deduzida a parcela 
correspondente ao ISS; 

VI - atividade com incidência simultânea de IPI e de ISS, que 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; 

VII - comercialização de medicamentos e produtos magistrais produzidos por manípulação de fórmulas: 

a) sob encomenda para entrega posterior ao adquirente, em caráter pessoal, mediante prescrições de profissionais habilitados 
ou indicação pelo farmacêutico, produzidos no próprio estabelecimento após o atendimento inicial, que serão tributadas na forma do 
Anexo Ili desta Lei Complementar; 

b) nos demais casos, quando serão tributadas na forma do Anexo I desta Lei Complementar. 

§--4º-..A.....O contribuinte deverá segregar, também. as receitas: 

1 - decorrentes de operações ou prestações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa (monofásica), 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 § 6º deste artigo e § 42 do ar!. 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; 

1 
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IV - decorrentes da exportação 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; 

V - sobre as quais o ISS seja devido a Município diverso do estabelecimento prestador, quando será recolhido no Simples 
Nacional. 

§_§2-A._(Revogado ). PROC. N2 i,J,~ ÁJ=-
§ 52-B ........................................................................... . FOLHAS _ _j_"=!.: 

XVI - fisioterapia; 

XV11 - corretagem de seguros. 

§ 52-C ........................................................................... . 

VII - serviços advocatfcios. 

§ 52-D .......................................................................... . 

l..:_administração e locação de imóveis de terceiros; (Produ~o de efeito) 

§...§2.-...f._Sem prejuízo do disposto no § 1Q do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços de 
comunicação e de transportes interestadual e intermunicipal de cargas, e de transportes autorizados no inciso VI do caput do art. 17, 
inclusive na modalidade fluvial, serão tributadas na forma do Anexo Ili. deduzida a parcela correspondente ao ISS e acrescida a 
parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo 1. 

§~_E_As atividades de prestação de serviços referidas no§ 22 do art. 17 desta Lei Complementar 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, V ou VI desta Lei Complementar. ,(i:!:Qgy_ção de efeito) 

§~__Q,_(Revogado). 

§.§-º-_!,_Sem prejuízo do disposto no§ 12 do art. 17 desta Lei Complementar, as seguintes atividades de prestação de serviços 
serão tributadas na forma do Anexo VI desta Lei Complementar: .(Enx!.J.!.ção de efeito) 

1 - medicina, inclusive laboratorial e enfermagem; 

li - medicina veterinária; 

Ili - odontologia: 

IV - psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologla, clínicas 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, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e 
tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia; 

VII - representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros; 

VIII - perícia, leilão e avaliação; 

IX - auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração; 

X - jornalismo e publicidade; 

XI - agenciamento, exceto de mão de obra; 

XII - outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercido de 
atividade intelectual, de natureza técnica, cientifica, desportiva, artistica ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, 
desde que não sujeitas à tributação na forma dos Anexos Ili, IV ou V desta Lei Complementar. 

§.Z2_A sociedade de propósito específico 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 Slmples Nacional, com o fim específico de exportação para o exterior, 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 
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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 ofício, calculados na forma da legislação relativa à cobrança do tributo não pago, 
aplicável à sociedade de propósito especffico ou ã própria comercial exportadora. .CEN.d..Y.ção de efeito) 

§...12.,_Na apuração do montante devido no mês relativo a cada tributo, para o contribuinte que apure receitas mencionadas nos 
incisos I a Ili e V do § 42-A deste artigo, serão consideradas as reduções relativas aos tributos já recolhidos, ou sobre os quais tenha 
havido tributação monofásica, isenção, redução ou, no caso do ISS, que o valor tenha sido objeto de retenção ou seja devido 
diretamente ao Municipio. 

§...13.,_Para efeito de determinação da redução de que trata o§ 12 deste artigo, as receitas serão 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) 

§.ll._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 § -42-A deste artigo corresponderá tão somente aos percentuais relativos à Cofins, à Contribuição para o 
PIS/Pasep, ao IPI, ao ICMS e ao ISS, constantes dos Anexos I a VI desta Lei Complementar. .(em.d.u.ção de efeito) 

l.:_(Revogado); 

lL.:.(Revogado). 

§...1§,_Na hipótese do§ 12 do art. 3º, a parcela de receita bruta que exceder o montante determinado no§ 10 daquele artigo 
estará sujeita às alíquotas máximas previstas nos Anexos I a VI desta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o caso, 
acrescidas de 20% (vinte por cento) . 

§JL...Na hipótese do§ 13 do art. 32, 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 alíquotas máximas correspondentes a essas faixas 
previstas nos Anexos I a VI desta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento). 
(Produ~o de efeito l 

§..1-ª,_ Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito das respectivas competências, poderão estabelecer, na forma 
definida pelo Comitê Gestor, independentemente da receita bruta recebida no mês pelo contribuinte, valores fixos mensais para o 
recolhimento do ICMS e do ISS devido por microempresa que aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, de até o llmite máximo 
previsto na segunda faixa de receitas brutas anuais constantes dos Anexos J a VI, ficando a microempresa sujeita a esses valores 
durante todo o ano-calendário, ressalvado o disposto no § 18-A. .(Produção de efeito) 

§..1.fl:6,_A microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta previsto no§ 18 fica impedida de recolher o 
ICMS ou o ISS pela sistemática de valor fixo, a partir do mês subsequente à ocorrência do excesso, sujeitando-se à apuração desses 
tributos na forma das demais empresas optantes pelo Simples Nacional. .(Produção de efeito) 

§ 20-B. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão, em lei específica 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 . 

§..21,_Para efeito de aplicação dos Anexos V e VI desta Lei Complementar, considera-se folha de salários, incluídos encargos, o 
montante pago, nos 12 {doze) meses anteriores ao do perlodo de apuração, a titulo de remunerações a pessoas tisicas decorrentes do 
trabalho, incluídas retiradas de pró-labore, acrescidos do montante efetivamente recolhido a titulo de contribuição patronal 
previdenciária e para o FGTS. .(E!:QQu.ção de efeito l 

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

"Art. 18-A ................................................... , .. , ............ . 

§ 4" ··············································································· 

!.:..cuja atividade seja tributada na forma dos Anexos V ou VI desta Lei Complementar, salvo autorização relativa a exercicio de 
atividade isolada na forma regulamentada pelo CGSN; (Produção dA efeito) 

§ 15-A. Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a promover a remissão dos débitos decorrentes dos 
valores previstos nas allneas b e e do inciso V do§ 32, lnadimplldos isolada ou simultaneamente. 

§~O MEi poderá ter sua inscrição automaticamente cancelada após período de 12 (doze) meses consecutivos sem 
recolhimento ou declarações, Independentemente de qualquer notificação, devendo a informação ser publicada no Portal do 
Empreendedor, na forma regulamentada pelo CGSIM. 
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§...1.IL_Os Municípios somente poderão realizar o cancelamento da inscrição do MEi caso tenham regulamentação própria de 
classificação de risco e 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 emitidos diretamente por sistema 
nacional informatizado e pela internet, sem custos para o empreendedor, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional. 

§ 21. Assegurar-se-á o registro nos cadastros oficiais ao guia de turismo inscrito como MEi. 

§ 22. Fica vedado às concessionárias de serviço público o aumento das tarifas pagas pelo ME1 por conta da modificação da sua 
condição de pessoa física para pessoa jurídica. 

§ 23. (VETADO). 

§ 24. Aplica-se ao MEi o disposto no inciso XI do§ 42 do art. 3º.~ (NR) 

"Art. 18-B ................................................................... .. 

§J_2 _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 veiculas . 

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

"Art. 18-C .................................................................... . 

§_§2 _O documento de que trata o inciso I do § 3º deste artigo tem caráter declaratório, constituindo instrumento hábil e 
suficiente para a exigência dos tributos e dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos resultantes das informações 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 alíquota vigente para aquela 
localidade, seja residencial ou comercial, nos termos da lel, sem prejuízo de eventual isenção ou imunidade existente." 

"Art. 18-E. O instituto do MEi é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a 
inclusão social e previdenciária. 

§ 12 A formalização de MEi não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal. 

§ 22 Todo benefício previsto nesta Lei Complementar aplicável à microempresa estende-se ao MEi sempre que lhe for mais 
favorável. 

§ 3º O MEi é modalidade de microempresa. 

§ 42 Ê vedado impor restrições ao MEi relativamente ao exercício de profissão ou participação em licitações, em função da sua 
respectiva natureza jurídica. n 

~Art 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de receita previstas nos Anexos I a VI desta Lei 
Complementar, os Estados poderão optar pela aplicação de sublimite para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples 
Nacional em seus respectivos territórios, da seguinte fonna: .(Pcodu~o de efeito) 

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

"Art, 20 ....................................................................... .. 

§~ _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 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 I a VI desta Lei Complementar, conforme o 
caso. .(E..crui!.!.ção da afeito) 

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

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

§ 42 ............................................................................. . 

L::...a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de IS: 
previsto nos Anexos Ili. IV, V ou VI 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 prestação; .(Em.ru.!ção de efeito) 
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11 - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de inicio de atividades da microempresa ou empresa de ~-, -· - .,_,, ,., ~-• ••-•-••" • •-m•~..,.,....,_,,_.,,J 
nos Anexos Ili, IV, Vou VI desta Lei Complementar; (Produção de efejtq) PROC. ~J2 _ 1-iw:2. 

............................... ········ .. ·················································· FOLHAS JC:, -- .. - -· 
Y....:...na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não informar a allquota de que tratam os incisos I e li deste 

parágrafo no documento fiscal, aplicar-se-á a ai/quota correspondente ao percentual de ISS referente à maior aliquota prevista nos 
Anexos Ili, IV, V ou VI desta Lei Complementar; [Produção de efeito) 

................................................................................... " (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." .(ernct.Y.ção de efeito) 

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

§_§2 _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. 18 desta Lei Complementar, na periodicidade e prazos definidos pelo CGSN. • (NR) 

"Art. 26 ....................................................................... .. 

§.A.º _É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional 
além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o estabelecimento de 
exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal. 

§..1-º--A..A escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não poderá ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno 
porte optante pelo Simples Nacional, salvo se, cumulativamente, houver: 

1- autorização especifica do CGSN, que estabelecerá as condições para a obrigatoriedade; 

li - disponibilização por parte da administração tributária estipulante de aplicativo gratuito para uso da empresa optante. 

§ 4º-B. A exigência de apresentação de livros fiscais em meio eletrônico aplicar-se-á somente na hipótese de substituição da 
entrega em meio convencional, cuja obrigatoriedade tenha sido prévia e especificamente estabelecida pelo CGSN. 

§ 4º-C. Até a implantação de sistema nacional uniforme estabelecido pelo CGSN com compartilhamento de informações com os 
entes federados, permanece válida norma publicada por ente federado até o primeiro trimestre de 2014 que tenha veiculado exigência 
vigente de a microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente. 

§--ª2 _O CGSN poderá disciplinar sobre a disponibilização, no portal do SIMPLES Nacional, de documento fiscal eletrônico de 
venda ou de prestação de serviço para o MEi, microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. 

§ 9º O desenvolvimento e a manutenção das soluções de tecnologia, capacitação e orientação aos usuários relativas ao 
disposto no § 8º, bem como as demais relativas ao Simples Nacional, poderão ser apoiadas pelo Serviço Brasileiro de Apolo às Micro 
e Pequenas Empresas - SEBRAE. 

§ 10. O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico estabelecido pelas administrações tributárias, 
em qualquer modalidade, de entrada, de saída ou de prestação, na forma estabelecida pelo CGSN, representa sua própria 
escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a consUtuição do crédito tributário. 

§ 11. Os dados dos documentos fiscais de qualquer espécie podem ser compartilhados entre as administrações tributárias da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios e, quando emitidos por meio eletrônico, na forma estabelecida pelo CGSN, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional fica desobrigada de transmitir seus dados às 
administrações tributárias. 

§ 12. As informações a serem prestadas relativas ao ICMS devido na forma prevista nas alíneas a, g eh do inciso XIII do§ 1º 
do art. 13 serão fornecidas por meio de aplicativo único. (Prodµcão de efeito) 

§ 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 

allneas a, g eh do inciso XIII do§ 12 do art. 13. .(Produção de efeito) 

§ 14. Os aplicativos necessârios ao cumprimento do disposto nos §§ 12 e 13 deste artigo serão disponibilizados, de forma 
gratuita, no portal do Simples Nacional. !E122.Yçáo de efeito) 

§ 15. O CGSN regulamentará o disposto neste artigo." (NR) 

"Art. 38-8 As 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 mínimo, e na ausência de previsão legal de 
valores especlficos e mais favoráveis para MEi, microempresa ou empresa de pequeno porte, terão redução de: .(Produção de 
efeito) 

1- 90% {noventa por cento) para os MEi; 

li - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte optantes pelo Slmples Nacional. 
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Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e li do caput não se aplicam na: 

1 - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; 

11- ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação." 

"Art. 41 ........................................................................ . 

§ 5º ·························································"···················· 

r----
h ·/:·.:. ~; 
\ 
( r ,1 1 
l .- ,,, " 

L_o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que tratam as alíneas b e e do inciso V do§ 32 do art. 18-A desta Lei 
Complementar." (NR) 

"CAPITULO V 

DO ACESSO AOS MERCADOS 

SeçiQJ 

Das Aquisições Públicas" 

"Art. 43. 

§_12_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 o vencedor do certame, prorrogável por Igual período, a 
critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa . 

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

"Art 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, 
deverá ser concedido 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, a ampliação da eficiência das polílicas públicas e o 
incentivo â inovação tecnológica. 

Parégrafo único. No que diz respeito às 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." 
(NR) 

~Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: 

1 - deverá realizar 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 (oitenta mil reais); 

li - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a 
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

Ili - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

§...12 _(Revogado). 

§~_Os benefícios 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 limite de 10% (dez por cento) do melhor preço 
válido."" (NR) 

""Art. 49. 

L:..(Revogado); 

.!Y'...:..a licitação for dispensável ou inexigível. nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando
se as dispensas tratadas pelos incisos J 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 Ido art. 48." (NR) 

Acesso ao Mercado Externo 

'Art. 49-A A microempresa e a empresa de pequeno porte beneficiárias do SIMPLES usufruirão de regime de exportação que 
contemplará procedimentos simplificados de habilitação, licenciamento, despacho aduaneiro e câmbio, na forma do regulamento. 

Parágrafo único. As pessoas jurídicas prestadoras de serviço de logística internacional quando contratadas por beneficiários do 
SIMPLES estão autorizadas a realizar atividades relativas a licenciamento administrativo, despacho aduaneiro, consolidação e 
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desconsolldação de carga, bem como a contratação de seguro, câmbio, transporte e armazenagem de mercadorias, objeto da 
prestação do serviço, na forma do regulamento."' 

"Art 55 A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e 
ocupação do solo das microempresas • empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritaria~~(\l.,'l,\i',d1~ª·tr"~p.a___ I 
atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimentÇ ,.. ,. ,1

1 
-, . f' 

t' .o-. ... - J., ----,\1"1· -
.............................................................................................. '

1
FOl!IA'I.'" f:lJ; 

L: ·"' '·:;-..:.:!i':::,:::,::;.; :-.:.,:; • ..:; ___ - ·-
§~_O disposto no§ 12 aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias relativas às matérias do 

caput, inclusive quando previsto seu cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a trabalhista. 

§ 62 A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem cumprimento ao disposto neste 
artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação. 

§ 7º Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal deverão observar o princípio do 
tratamento diferenciado, simpllficado e favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de multas e demais sanções 
administrativas. 

§ 8º A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao 
exercido profissional da atividade empresarial. 

§ 9º O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relatlvas à ocupação irregular da reserva de faixa não edificãvel, 
de área destinada a equipamentos urbanos, de áreas de preservação permanente e nas faixas de domínio público das rodovias, 
ferrovias e dutovias ou de vias e logradouros públicos.~ (NR) 

''.8..ct.Jili.._As 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 meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo 
Poder Executivo federal . 

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

"Art. 58 . ....................................................................... . 

§..2.º_0 acesso às linhas de crédito específicas previstas no caput deste artigo deverá ter tratamento simplificado e ágil, com 
divulgação ampla das respectivas condições e exigências." (NR) 

"Art 58-A Os bancos públicos e privados não poderão contabilizar, para cumprimento de metas, empréstimos realizados a 
pessoas tisicas, ainda que sócios de empresas, como disponibilização de crédito para microempresas e empresas de pequeno porte." 

"Art. 6Q-B. Os fundos garantidores de risco de crédito empresarial que possuam participação da União na composição do seu 
capital atenderão, sempre que possível, as operações de crédito que envolvam microempresas e empresas de pequeno porte, 

definidas na forma do art. 32 desta Lei. n 

"Art. 60-C. (VETADO)." 

"Art 62 O Banco Central do Brasil disponibilizará dados e informações 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 bancária . 

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

"Art. 64. 

Yl...:...Jnstrumentos de apoio tecnológico para a inovação: qualquer serviço disponibilizado presencialmente ou na internet que 
possibilite 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.n (NR) 

"Arl 65 . ....................................................................... . 

§~_Os órg§os e entidades integrantes da administração púbHca federal, estadual e municipal atuantes em pesquisa, 
desenvolvimento ou capacitação tecnológica terão por meta efetivar suas aplicações, no percentual mínimo fixado neste artigo, em 
programas e projetos de apoio às microempresas ou às empresas de pequeno porte, transmitindo ao Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, no primeiro trimestre de cada ano, informação relativa aos valores alocados e a respectiva relação percentual em relação 
ao total dos recursos destinados para esse fim. 

§...§9: _Para efeito da execução do orçamento previsto neste artigo, os órgãos e instituições poderão alocar os recursos 
destinados à criação 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 custeio de bolsas de extensão e remuneração 
de professores, pesquisadores e agentes envolvidos nas atividades de apoio tecnológico complementar: (NR) 

"Art 73-A, São vedadas cláusulas contratuais relativas à limitação da emissão ou circulação de títulos de crédito ou direitos 
creditórlos originados de operações de compra e venda de produtos e serviços por microempresas e empresas de pequeno porte." 
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"Art. 74-A O Poder Judiciário, especialmente por meio 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.~ 

"Act 76-A As instituições de representação e apoio empresarial deverão promover programas de sensibilização, de informação, 
de orientação e apoio, de educação fiscal, de regularidade dos contratos de trabalho e de adoção de sistemas informatizados e 
eletrônicos, como forma de estímulo à formalização de empreendimentos, de negócios e empregos, à ampliação da competitividade e 
à disseminação do associativismo entre as microempresas, os microempreendedores individuais, as empresas de pequeno porte e 
equiparados." 

"Art. 85-A. 

§ 2• .............................................................................. . 

lll...:_possuir formação ou experiência compatível com a função a ser exercida; 

IV - ser preferencialmente servidor efetivo do Município . 

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

"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 âmbitos de competência, decretos de consolidação da regulamentação aplicável 
relativamente às microempresas e empresas de pequeno porte.M 

• Art. 22 A Lei Complementar q.!l~, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

• 

"Art. 13. 

§ 1• .............................................................................. . 

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

ª)_nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) e 
sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, envolvendo combustíveis e 
lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros produtos derivados do fumo; bebidas; óleos e azeites vegetais comestíveis; farinha de 
trigo e misturas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúcares; produtos lácteos; carnes e suas preparações; preparações à base 
de cereais; chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos; sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes 
em máquinas; cafés e mates, seus extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e molhos preparados; preparações 
de produtos vegetais; rações para animais domésticos; veiculas automotivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; 
pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha; medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; 
cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas e malas; cimentos; cal e argamassas; produtos 
cerâmicos; vidros; obras de metal e plástico para construção; telhas e caixas d'água; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, 
eletroeletrônicos 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; aparelhos 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 termómetros; 
ferramentas; álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas; detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço e amaciantes de 
roupas; venda de mercadorias pelo sistema porta a porta; nas operações sujeitas ao regime de substituição 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; ,(.emw..,ção de efeito) 

§_l2. _O disposto na alínea a do inciso XIII do § 1º- será disciplinado por convênio celebrado pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, ouvidos o CGSN e os representantes dos segmentos econômicos envolvidos. .(~ção de efeito) 

§ 8º Em relação às bebidas não alcóolicas, massas alimentlclas, produtos lácteos, carnes e 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 ceramJcos para construção e detergentes, aplica-se o disposto 

na alínea a do inciso XIII do§ 12 aos fabricados em escala industrial relevante em cada segmento, observado o disposto no§ 72." 
(NR) .(Produ~o de efeito) 

"Art 21-B. Os Estados e o Distrito 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, para 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 responsabilidade recair sobre operações ou prestações subsequentes, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor." 

Art. 32 A Lei Comqlementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar acrescida: .(Produção de efeito). 

1 - de uma Seçâ.QJ! - Acesso ao Mercado Externo, no Capítulo V, renomeando-se a Seção Única para Seç.â.QJ; 

li - do Anexo VI constante do Anexo Único desta Lei Complementar. 

Art. 42 (VETADO). 

Art. 52 A Lfil.nº-...11..1Q1, de 9 de fevereiro de 2005- passa a vigorar com as seguintes alterações: 
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"Art. 24 ....................................................................... . 

§2º _A 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 ........................................................................ . 

.!.Y'.....:...1 (um) representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, 
com 2 {dois) suplentes . 

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

"Art. 41 ........................................................................ . 

!Y'. .. :Jitulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte . 

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

"Art. 45 ........................................................................ . 

§..2.-º _Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos 
credores presentes, Independentemente do valor de seu crédito . 

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

"Art. 48 ........................................................................ . 

llL.:..não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a 
Seção V deste Capítulo; 

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

"Art. 68 ........................................................................ . 

~grafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte farão jus a 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§§ 32 e 42 do art. 49; 

l.l..:..preverá parcelamento em até 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) 

"Art. 72 ........................................................................ . 

Parágrafo único O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se 
houver objeções, nos termos do art. 55, de credores titulares de mais 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- ............................................................................... . 

Q)_aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a 

Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006; 

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

Art. 6º A !&l.fl2 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 8" ......................................................................... . 
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§ 12 .............................................................................. . 

lL:_as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da 
Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006; 

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

Art. 72 A Lei n2 11 598, de 3 de dezembro de 2007, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7!LA: 

~8r1J.2..A_Q registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas}, referentes a empresários e pessoas 
jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, 
previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, 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. 

§ 12 A baixa referida no caput deste artigo não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, 
contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhímento ou da prática comprovada e apurada em 
processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou 
administradores. 

§ 22 A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo Importa responsabilidade solidária dos titulares, dos 
sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores." 

Art. 82 A !&Lnº 8 934, de 18 de novembro de 1994, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 39-A e 39--B: 

"Art. 39-A. A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de sistemas públicos eletrônicos 
dispensa qualquer outra." 

"Art. 39-B. A comprovação da autenticação de documentos e da autoria de que trata esta Lei poderá ser realizada por meio 
eletrônico, na forma do regulamento." 

Art. 92 O inciso 11 do art. 968 da Lfil.nº ..1.0.A.Q§, rJe 1 O de janeiro cfe 2002 - Códfg2....Cud!, passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

11.:..a firma, com a respectiva assinatura autógrafa que poderá ser substituída pela assinatura autenticada com certificação digital 

ou meio equivalente que comprove a sua autenticidade, ressalvado o disposto no inciso f do §.12~.Q da Lei Complementar n2 
123, de 14 de dezembro de 2006: 

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

Art. 10. A Lei n2 8.666. de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

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

§...1±,.___As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento 
diferenciado e favorecido âs microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. 

§ 15. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação quando estas 
forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros.~ (NR) 

"A[t. 5º--~As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 
empresas de pequeno porte na forma da lei." 

Art. 11. Um representante da Confederação Nacional 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 Deliberativo do Serviço Brasileiro de Apoio âs Micro e 
Pequenas Empresas - SEBRAE. 

Art. 12. A redação dada pela Lei Complementar □2 139, de 10 de novemhro de 2011, ao §.12 do art- 18--8 da \ ei Çomolementar □2..1.23., de 14 dA dezembro 
~. para as atividades de prestação de serviços diferentes de hidráulica, 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.Q 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 

Municipios mediante regime previsto na 1.!tl_ÇQ_rrJJ;!lementar n°~, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, inclusive 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 Diário Oficial da União, em 4 (quatro) meses a contar da data de publicação desta Lei Complementar, a Integra 

da ~Rlementar n2123, de 14 de dezembro de 2006. com as alterações resultantes desta Lei Complementar. 

Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto no que se refere: 

1 - ao§ 14 do art. 3º, ao inciso VI do art. 17, ao caput e aos§§ 2º, 52-D. 5º--F, 5º--1, 72, 13, 14, 16, 17, 18, 18-A e 24 do art. 18, ao inciso Ido§ 42 do art. 18-

A, ao caput do art. 19, ao§ 3.11. do art. 20, aos Incisos 1, li e V do§ 49. do art. 21 e ao Anexo VI, todos da Lei Complementar n.Q 123, de 14 de dezembro de 2006, na 
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redação dada pelo fili....12 e Anexo único desta Lei Çomglementar, ao filL..J:2 e aos incisos lll a V do art. 16 desta Lei Com~, que produzirão efeitos a partir 
de 12 de janeiro do primeiro ano subsequente ao da publicação desta Lei Complementar; 

li - ao§ 15 do art. 32, aos§§ 12 a 14 do art. 26, ao art. 38-B, à alinea a do inciso XIII do§ 1º e aos§§ 72 e 8º do art. 13 e ao art. 21-A, todos da Lei 
Complementar nº-123, de 14 de dezembro de 2006, na redação dada pelos arts. 12.e 22 desta Lei Complementar, e ao inciso Ido art. 16 desta Lei Comr'f''"""'" .... 
que produzirão efeitos a partir de 12 de janeiro do segundo ano subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar. 

Art. 16. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar n9 123, de 14 de dezembro de 2006: 

1 - o inçisg li do§ 12 do art. 42; {Producão de efeito) 

li - os §§Le §:º-. a 12 do art. 92; 

Ili - os 'incisos XI e XIII do art. 17; .(E.rQw.Jção de efeito) 

IV- os§§ 5º-A e_§2.._Q e os incisos I e li do§ 14 do ar!. 18: .(P..(ggyção de efejfo). 

V - o inciso I do art. 49; .(Produção de efeito) 

VI - o Jli!@grafo único do art. 46; 

Vtl-o§1ºdoart 48; 

VIII - os itens 2 e 3 da alínea b dq inciso X dq art. 17-

Brasília, 7 de agosto de 2014; 193.12 da Independência e 126º da República . 

.. MA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
Guida Mantega 
Manoel Dias 
Garibaldí Alves Filho 
Maria Suplícy 
Guilherme Afif Domingos 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.8.2014 

ANEXO ÚNICO _(P.[Qgyção de efejtq) 

(ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR N.!2...12..a, DE 14 OE DEZEMBRO OE 2006) 

(Vigência: 12 de janeiro de 2015) 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 52..1 do art. 18 desta Lei Complementar. 

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo: 

(r) = Folha de Salários jncluidqs encarg~em 12 meses) 

• Receita Bruta (em 12 meses) 

2) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na forma deste Anexo será realizada com base nos parâmetros 
definidos na Tabela V-8 do Anexo V desta Lei Complementar. 

3) Independentemente do resultado da relação (r), as alíquotas do Simples Nacional corresponderão ao seguinte: 

TABELA VI 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP JSS 

Até 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 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 720.000,01 a 900.000,00 19,04% 15, 17% 3,87% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23% 

De 1.080.000,01 a 1.260,000,00 20,34% 16,08% 4,26% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 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% 

1 
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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% 5,00% 

De 2.700,000,01 a 2.880.000,00 22,21% 17,21% 5,00% 

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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~ânvua~' 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro -CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q_>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~Q{)e~\o l\-f9' . 
Em 22de ~ 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presi 

de 2019. 
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~âuvva~yw/ tk 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Considerando o Projeto de Lei nº 86/19, que altera o caput, incisos I e IV e§ 
1° do art. 24 da Lei nº 7238, de 16 de julho de 2019 e dá outras providências 
(faculta a subcontratação), de autoria do Prefeito Municipal, processado sob 
nº 223/19, solicitamos o encaminhamento a esta Casa de Leis do parecer 
da Secretaria Mu icipal e Negócios Jurídicos. 
Bauru, 22 de o t ro 2019. 

t 
Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Vereador Benedito Roberto Meira, 
Relator da Comissão, solicitamos encaminhamento de oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal. 
Bauru, 22 de tubro de 2019. 

ALEXSSAN 
Presidente d omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se oficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação . 
Bauru, 22 de outubro de 20 

o 

Atendido o despacho supr . Segue cópia do oficio. 
Bauru, 22 de outubro de 2019. 

~ ~ i,,.,' -~o.,¼Yt, 
RONALDO OOSE SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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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. 209/19 

Bauru, 23 de outubro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

• Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

• 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 86/19, que altera o caput, 

incisos I e IV e§ 1° do art. 24 da Lei nº 7238, de 16 de julho de 2019 e dá outras 

providências (faculta a subcontratação), processado sob nº 223/19, a fim de que 

Vossa Excelência tome as providências necessárias para atender ao requerido pela 

Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração. 

J SÉ R 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

Oilclo . 8 Prolocoto_.,Í? ....... fl ........ ____ 
DIQ.k ?\;°dla .2.31 /01 /~ 

DIEGQ:MATHEUS ~HIRO 
0,efa _do Servir". ~• ~~.:i~ ~;i!l!voo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF GP 2233/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

GABINETE DO PREFEITO 

1 

PROC.N2 __ 2...;.;:2,.,,'::,:.:3-J.J.lí..::='~,;;:== 

FOLHAS. 3 1 '-
Bauru, 30 de outubro de 2019. 

Cãr ,ar,i Municipal de B, ,ur u 
o,retoria de ~oio Legisla,ivo 

3 1 OUT. 2019 

ENTRAD 
Hora li 1.., (a) 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM 209/19, Processo 48274/2017 em que a comissão 

de Justiça, Legislação e Redação, solicita parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 

sobre o PL 86/19, informamos o solicitado conforme cópia anexa íJ:kIBli;J,j 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 
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FOLHAS 3 Q .., ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BMJRÜ =::.._ 

ESTADO DE SÁO PAULO 

Diretora do Departamento de Procuradoria Geral, 

Ref. P. 48.2 7 4/17 

Trata-se de processo relativo à Lei Municipal nº 7.238/19, que dispõe sobre 

o Estatuto Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - EMME e dá outras 

providências. 

Referido diploma legal foi elaborado visando à aplicação, em âmbito 

municipal, das diretrizes traçadas pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

suas alterações posteriores, em especial aquelas trazidas com a edição da Lei Complementar n°147, 

de 07 de agosto de 2014. 

Ocorre que, muito embora o inciso II do art. 48 da LC nº 123/20061
, seja de 

aplicação facultativa, verifica-se que a Lei Municipal recém editada previu no caput de seu artigo 

24, a obrigatoriedade de que o Município venha a prever, em seus editais de licitação para obras e 

serviços, o percentual de subcontratação de microempresas em empresas de pequeno porte. 

O inciso II do art. 48 da LC nº 123/2006, tem início com a expressão 

"poderá", ou seja, faculta à Administração Pública a sua aplicação, sendo que esta deverá decidir 

mediante análise quanto à oportunidade e conveniência. 

1
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art, 47 desta Lei Complementar, a administração pública: 
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PROc.Ne .2,2,:3 ~ r%' 
FOLMAS_ ---ªª--~=-:e:;:,~:.! -~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro2
, a discricionariedade decorre de 

previsão legislativa, de omissão legislativa em razão da impossibilidade de previsão de todas as 

situações supervenientes à promulgação ou. ainda, de quando a Jej prevê a competência, mas não 

regula a conduta a ser adotada. 

Assim, a própria lei facultou a aplicação do dispositivo, devendo o 

administrador utilizar o Poder Discricionário quanto à viabilidade de sua implementação. 

A adoção desta normativa deve ser entendida não como mera aplicação 

legal, mas também como adoção de uma política municipal onde estão compreendidas todas as 

implicações econômicas e jurídicas que podem advir desta postura. 

Para alguns doutrinadores, como é o caso do Prof. Ronny Charles3, a 

subcontratação não pode ser imposta sob pena de ofensa à livre iniciativa, o que se revelaria 

inconstitucional. 

Para ele, a subcontratação deve ser entendida como uma faculdade do 

licitante vencedor, dentro daqueles limites pemi.itidos pela Administração Pública através do edital 

ou contrato, bem como de acordo com o regramento jurídico pertinente; uma vez que determinadas 

contratações a tomam inadmissível, sob pena de desrespeito aos princípios do procedimento 

li citatório. 

Não por outra razão, a situação ocorrida expõe a necessidade de alteração da 

Lei Municipal nº 7.238/19, a fim de que seu art. 24 venha a ser adequado à Lei Complementar nº 

123/2006, de ní.odo a constar no regramento municipal a possibilidade de que o Município venha a 

prever a subcontratação, em se tratando de contratação de obras e serviços, afastando a 

imperiosidade de tal subcontratação, indiscriminadamente. 

2 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 198. 

3 
TORRES, Ronny Charles Lopes de. O estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte e as licitações públicas. 

Revista Virtual da AGU, Ano VII, n. 62, março de 2007. Disponível em: 
<http://www.escola.agu.gov.br/revista/Ano _ V li_ marco _2007 /O%20Estatuto-Ronn%20Torres.pdf>. Acesso em: 13 ago. 
2014. 
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FOLHAS }'--IH,-Oc.1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Em decorrência disso, apresento anexa, minuta de Projeto de Lei e 

Exposição de Motivas, contenda as alterações anteriannente justificadas, para apreciação pelo 

Chefe do Executivo Municipal, o qual, se de acordo, poderá remetê-la ao DCD, para formalização 

do competente Projeto de Lei, para posterior envio à Câmara Municipal, instruído com as 

documentações pertinentes. 

À consideração superior. 

Bauru, 08 de agosto de 2019. 

Mor,..)'-'., 
~ B6TTER ADO 

Diretora da Procuradoria do Contencioso 

OAB/SP 143.915 
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I ?<' PROC. N2 1- :2 :3 /, .!:.J.,. :;, ÚÍJ 
1 

FOLHAS 3 -r:; - V 
PREFEITURA MUNIC!::!I~P::.;:A.;:L=::D~E;:::;B::==A~U;;;!R~U;:;=,=.I 

PROJETO 

ESTADO DE SÃO PAULO . (o \°í 
DE LEI Nº /2019 Rj 

Altera o caput, incisos I e IV e § 1 ° do artigo 

24 da Lei oº 7 238, de 16 de julho de 2019 e 

dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos 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. lº. Ficam alterados o caput, incisos I e IV e §1º do artigo 24 da Lei nº 7.238, de 16 de 

julho de 2019, os quais passarão a ter a seguinte redação: 

"Art. 24 Nas licitações para obras e serviços, o instrumento 

convocatório poderá prever percentual mínimo a ser subcontratado e 

o máximo admitido, devendo, nesta hipótese constar do edital: 

I - que será vedada a sub-rogação total ou da parcela de maior 

relevância da contratação; 

(..) 

IV - que 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; 

(...) 
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PREFEITURA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

§1º Na hipótese de previsão de subcontratação, deverá constar no 

instrumento convocatório, ainda, que a subcontratação não será 

uplicáve{ quando o Zicitanze fo,. 

(. . .) " 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

• 
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Senhor Presidente, 

Nobre Senhores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

, fevereiro,19 

Temos a homa de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o 

Projeto de Lei que altera a redação da Lei nº 7.238, de 16 de julho de 2019 de forma a 

compatibilizar o regramento municipal à Lei Complementar nº 123/2006. 

Referida Lei Municipal foi elaborada visando à aplicação, em âmbito 

municipal, das diretrizes traçadas pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

suas alterações posteriores, em especial aquelas trazidas com a edição da Lei Complementar nºl47, 

de 07 de agosto de 2014. 

Ocorre que, muito embora o inciso II do art. 48 da LC nº 123/20064, seja de 

• aplicação facultativa, verifica-se que a Lei Municipal recém editada previu no caput de seu artigo 

24, a obrigatoriedade de que o Município venha a prever, em seus editais de licitação para obras e 

serviços, o percentual de subcontratação de microempresas em empresas de pequeno porte. 

O inciso li do art. 48 da LC nº 123/2006, tem início com a expressão 

"poderá", ou seja, faculta à Administração Pública a sua aplicação, sendo que esta deverá decidir 

mediante análise quanto à oportunidade e conveniência. 

Assim, a própria lei federal facultou a aplicação do dispositivo, devendo o 

administrador utilizar o Poder Discricionário quanto à viabilidade de sua implementação. 

4Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: 
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FOLHAS ::f f.> 

PREFEITURA M NICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A adoção desta normativa deve ser entendida não como mera aplicação 

legal, mas também como adoção de_ iµnà p~lítica municipal onde estão compreendidas todas as 

implicações econômicas e jurídicas que podem advir desta postura 

Para alguns doutrinadores, como é o caso do Prof. Ronny Charles5, a 

subcontratação não pode ser imposta sob pena de ofensa à livre iniciativa, o que se revelaria 

inconstitucional. 

Para ele, a subcontratação deve ser entendida como uma faculdade do 

•• licitante vencedor, dentro daqueles limites permitidos pela Administração Pública através do edital 

ou contrato, bem como de acordo com o regramento jurídico pertinente; uma vez que determinadas 

contratações a tornam inadmissível, sob pena de desrespeito aos princípios do procedimento 

licitatório. 

• 

Não por outra razão, a situação ocorrida expõe a necessidade de alteração da 

Lei Municipal nº 7.238/19, a fim de que seu art. 24 venha a ser adequado à Lei Complementar nº 

123/2006, de modo a constar no regramento municipal a possibilidade de que o Município venha a 

prever a subcontratação, em se tratando de contratação de obras e serviços, afastando a 

imperiosidade de tal subcontratação, indiscriminadamente . 

Por todo exposto, submetemos o presente Projeto de Lei ao crivo dos 

Excelentíssimos Edis, esperando, pela relevância da matéria, contar com sua aprovação. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

5 
TORRES, Ronny Charles Lopes de. O estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte e as licitações públicas. 

Revista Virtual da AGU, Ano VII, n. 62, março de 2007. Disponível em: 
<http://www.escola.agu'.go_v.br/revista/Ano_ Vll_marco_2007/O%20Estatuto-Ronn%20Torres.pdt>. Acesso em: 08 ago. 
2019. 
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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 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

Considerando as informações recebidas, 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 

05 de novembro de 2019 . 
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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 

• 

• 

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. 

Relator 

NA :i\LINO DAVI DA SILVA 
Membro 

Sala de Reuniões, em 

05 de novembro de 2019. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi nte 

LÓ~ES BARBOSA 
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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 ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em _f_ de ~ de 2019. -
J 

YAS ASCIMENTO 
sidente 
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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 das Reuniões, em 
06 de novembro de 2019. 

LUIZ C~STAZINI 
Relator 



• 
~·· ~,1,~~âmo.m~ ~ 3 i 

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO 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. 

LUIZC 
Relator 

Assim, caberà ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
06 de novembro de 2019 . 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Membro 

~ ' 
RICARDO PELISSARO LOQUETE 
Membro 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Nomeio Relator(a) do presente processo o(a) Vereador(a): 

~~~s 6Q~i ~J\~ 

Em 13 de ~~ de 2019. 

9n.~ ~ ª~-
1~~BRUM 

Presidente 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 

quanto a sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

20 de novembro 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 
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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 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 

decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
20 de novembro de 2019 . 

FÁBIO SARTORI MANF INATO 

Relator 

I 

Pilblcaçlo da Pua• 
OONOfiddldllBltn. 
~ :/J f..il/JQ.àsk. ~C.Q ~:f 
Oif{(:1'0fl1A Dl: AP'WLEOO.ATM> 



• 

• 

• 

~âma,a~ . 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
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Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, em 

Primeira e Segunda Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária, realizadas no dia 25 de novembro de 2019, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 26 de novembro de 2019 . 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

~~~ 
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7404 
De 26 de novembro de 2019 

Altera o caput, incisos I e IV e § 1 º do art. 24 da Lei 
Municipal nº 7238, de 16 de julho de 2019 e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Ficam alterados o caput, incisos I e IV e §1° do art. 24 da Lei Municipal nº 
7.238, de 16 de julho de 2.019, os quais passarão a ter a seguinte redação: 

"Arl. 24 Nas licitações para obras e serviços, o instrumento convocatório 
poderá prever percentual mínimo a ser subcontratado e o máximo 
admitido, devendo, nesta hipótese constar do edital: 

I - que será vedada a sub-rogação total ou da parcela de maior 
relevância da contratação; 

(. . .) 
IV - que 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; 

(. . .) 

§1° Na hipótese de previsão de subcontratação, deverá constar no 
instrumento convocatório, ainda, que a subcontratação não será 
aplicável quando o licitante for: 
( ... )"(NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

JO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ ~t,,~~ ~~%\!., 

RONALDO J~.i SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 



• 

• 

• 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 242/19 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e os 

Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e 
Extraordinária levadas a efeito ontem por esta Casa de Leis no último dia 06 de fevereiro de 2019: 

Autógrafo nº 
7396 

7397 

7398 

7399 

7400 

7401 

7402 

7403 

7404 

7405 

7406 

Decreto nº 
1866 

1867 

Referente ao Projeto de Lei 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre o Programa Parada Segura, que 
estabelece norma para o desembarque de mulheres, idosos ou pessoas com mobilidade 
reduzida no transporte coletivo urbano, em período noturno, no Município de Bauru e dá 

outras providências; 
de autoria deste Executivo, que altera a ementa e dispositivos da Lei nº 7104, de 10 de 
agosto de 2018, que dispõe sobre a limpeza de terrenos particulares baldios, espaços 
públicos - calçadas, casas e construções abandonadas ou desocupadas localizadas no 

perímetro urbano; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a transposição de recursos no Orçamento do 
Município, especificamente na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural 

de Bauru - EMDURB; 
de autoria desse Executivo, que acresce os parágrafos 2° e 3° ao art. 15 da Lei nº 6365, 
de 17 de junho de 2013; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis para a 

Associação W!se Madness; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bens móveis de 
propriedade da Prefeitura Municipal á EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Aditivos 
aos Termos de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para as entidades 

esportivas do setor privado; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a transferir uma área de terreno da 
Empresa ACEBRAS FERRO E AÇO LTDA para a Empresa DG POLIMEROS LTDA-ME; 
de autoria desse Executivo, que altera o caput, incisos I e IV e § 1° do art. 24 da Lei nº 

7238, de 16 de julho de 2019 e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que altera o § 4° do art. 40 da Lei nº 5999, de 30 de 

novembro de 201 O; 
de autoria desse Executivo, que Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à 
Empresa E.C. RIBEIRO & CIA DE CONSTRUÇÃO DE CONCRETO LTDA, em regime de 

Concessão de Direito Real de Uso. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominação de Avenida SILVINO FERREIRA a 
uma via pública da cidade; 
de autoria do Vereador Fábio Sartori Manfrinato, que dá denominação de Praça 
LUCIANO DO VALLE a uma praça pública da cidade. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos 

de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO G 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

ETTA 1-1:.U2llsW.1!.--!Protoco.'o ':J 
páa. ÇS\J-V:# nodia 1,c:,. J llJ.J.2.. 
~~~~~ 

rnefó MATHEUS cJr;,;LHO KI\NASHIRO 
Ch~:fViÇ, d .. e.~~sntQrl LogirJath~ ...... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 473/19 
P. 82.190/19-Ap. 48.274/17 (capa) 

Senhor Presidente, 

Atenciosas saudações, 

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

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 27 de novembro de 2.019. 

1 
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PREFEITURA MUNICIPÃL ÔC::::E":.':Bc-=:A~U~R~U;:::===' 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 82.190/19 -Ap. 48.274/17 (capa) 
LEI Nº 7.287, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2.019 
Altera o caput, incisos I e IV e §1° do art. 24 da Lei 
Municipal nº 7.238, de 16 de julho de 2.019 e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do artigo 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° 

Ficam alterados o caput, incisos I e IV e §1° do art. 24 da Lei Municipal nº 7.238, de 16 de julho de 
2.019, os quais passarão a ter a seguinte redação: 

"Art. 24 Nas licitações para obras e serviços, o instrumento convocatório poderá prever percentual 
mínimo a ser subcontratado e o máximo admitido, devendo, nesta hipótese constar do 
edital: 

1- que será vedada a sub-rogação total ou da parcela de maior relevância da 
contrataçao; 

(. .. ) 
IV - que 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 prejuiz sanções cabíveis, ou a demonstrar a 
inviabilidade da substituição, hip ' se em q ficará responsável pela execução da 
parcela originalmente subcontr ada; 

(. .. ) 

§Jº Na hipótese tar no instrumento convocatório, 
ainda, que a 
(. .. )"(NR) 

Bauru, 27 de nov mbro de 2.019 . 

ALINE PRADO FO 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO EC JCO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

na mesma data. 

' 

HEIRO 
UNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumpridas aB exigências Jogais 
oncam·inha-se o presente procosso 
ao SerYiço de Microfilmagem e 

ArquóvoG o 1 ::to :io 
Bauru ,11u ....... ~.! .... J ........ _ ... 

Otretoria d~o Leolslatlvo 




