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PROJETO DE LEI N"19, DE 04 DE MAIO DE 2022

DISPOE

SOBRE

O

TRATAMENTO

DIFERENCIADO,

AS
DISPENSADO
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

SIMPLIFICADO

E

FAVORECIDO

-

EPP. AOS

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

-

MEI.

AGRICULTORES FAMILIARES

AOS PRODUTORES RURAIS.
PELO MUNICÍPIO DE SAO

PAULO DO CONTRARIO,
POTENGIRN.E

REVOGANDO AS DISPOSIÇ OES LEGAIS EM
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI, Estado

do Rio Grande do Norte. aço saber quea Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

CAPITULOT
DISPOSIÇÕES GERAIs
Art. 1". Esta Lei dispõe sobre o tratamento juridico diferenciado, simpliticado e favorecido
dispensado às Microcmpresas e Empresas de Pequeno Porte - EPP, aos Microempreendedores

Individuais, doravante denominados, respectivamente, MPE e MEI, em conformidade com os
artigos 146. III. d, 170. IXe 179 da Constituiçào Federal e a Lei Complementar n° 125/2006. e
a clas equiparadas, bem como aos artesòCs, agricultores familiares. produtor rural e

empreendimentos económico-solidários, com os parämetros legais estabelecidos nas
legislações de ámbito nacional. ressalvando-se as vedaçðes. restriçðes e condicionantes
Vigentes.
Art. 2. Para lins desta Lei. conceitua-se:

-Pequcnos negócioS: caracterizado pela atividade econòmica na forma de
Microempreendedor Individual (MEI). Microempresa (ME). Empresa de Pequeno Porte (EPP).
agricultor lamiliar. produtor rural. ariesão e Negócios Economicos Solidärios:
Atividade económica: ramo de atividade identificado a
da
-

partir

C'lassiticaçåo

Nacional de Atividades Económicas - CNAE
Cirau de risco: nivel de perigo em potencial à integridade fisica e àsaude humana.
ao meio ambiente ou ao património, enm decorrència do exercicio de atividade económica:
IV
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: estabelecido nos termos do caput.
incis0s e l e a

art.

da lL.er Complementar n' 123. de 2006:

V-Agricultor familiar: cstabelecido nos termos da Lei n

11.326, de 24 de julho de

2006:
VI -

Produtor rural: estabelecido nos termos da Lei n" 8.212. de 24 de julho de 1991;

VII- Mieroempreendedor Individual: estabelecido nos temos do $ T° do art. 18-A da
Lei

Complementar

Rua
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da Lei Federal n° T3.180, de 22 de outubro de

IN - P'esquisa Previa de Viabilidade de Instalação: ato pelo qual a administração
lormal

municipNal, medinte requcnmento

ou

inlorma

cletrönico,

sobre

municipal,
Iei Municipal de liso e Deuração de Suolo, Codigo de obras e Plano Dirctor: e.
pata

npedanicnlos
N

-

Aut

cxercicio de ativindade cconómica

o

deelaraço:

ato

pelo

qual

o

no

território

contribuinte

declara

ter

requisitos

oS

e

nos termos da

ciencia

e

estar

em

centomidade vom as momas de segurança sanitária. ambiental e prevengãoe combate ao

éndio,

Art. ' .

Todos os orgaos da aulministração püblica municipal direla e indireta. os fundos
de

empresas publicas. as sociedades
cconomia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo municipi0.

autarqus,

Cspecus, iS

as

lundaçóes püblicas,

as

devero incorporar em sua política de aluação e em seus procédimentos, bem como nos
instrunenos em que forem parte, tais como ajustes publicos, convenios e contratos, o

tratamento diferenciado e tavorecido a ser dispensado aos pequenos negócios, nos termos desta
Le.

Art. 4'. Constituem Politicas de Desenvolvimento as seguintes iniciativas e programas que
busquem instaurar ambienies e instrumentos especilicos de promoção do empreendedorismo
como prineipal lator do desenvolvimento cconömico, social, ambiental e tecnológico do

municipio de São Paulo do Potengi:
-Fducação emprecndedora e lnovação;

-Desburocratizaçåo e simplificação;

Il-Instituição da Rede Municipal de Politicas de Desenvolv imento:
-Ampliaçâo da participaçåo dos pequenos negocios nas compras publicas;

V- Estimulo ao microcmpreendedor individual, aos empreendimentos econõmicode
social:
e aos

solidarios

VI

VII

Art. 5". São

negócios

-

impacto

F:stimulo à capilialização do mierocredito; c.

-

Incentivos tributários e

objetivos das

I-Promover

os

c da livre iniciativa;

de inlracstrulura.

Poliiicas de Desenvolvimento do
municipio de São Paulo do
valores da dignidade da
pessoa humana, os valores sociais do trabalho

Potengi

I - Fomentar a riaçào e o descnvolvimento de uma cultura empreendedora:
I-

IV

Instituir ambiente regulatório favorável

-

Fomentur

a

caplaçao,

voltados para investimenlo

diterenciado às

micro

c

V-Estimular

Cspecl

nias

compras

em

a

lormação

e

a

à

geraçåo

gestão

de

negócios

de ativos

economico-financeiros

nlraestrutura urbanistica c'ou imobilaria. com
tratamento

pequenas empresas;
a

participaçao

das

MPE:'s locais

no

mercado interno

e

governamentaiS
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Apor

reliacionamento erediticio entre

instituições tinanceiras

e

as

MPE's

instaladas no Municipio

V - F o m e n t a r ganhos d e elicienciae produtiVIdade por meio de

investimento em

inovaçao;e,

Art. 6. Para articular as politicas públicas destinadas à promoção e ao desenvolvimento das
território, bem como dos
microempreendedores individuais. empreendimentos económico-solidários e Negocios de

MICTOCmpresas

c

Empresas

de

Pequeno

Porte instaladas

em

seu

Impacto Social-NIS, o Municipio designará. dentre os seus servidores. pelo menos O1 (um)

Agente de Desenvolvimento.

Art. 7". A designação do Agente de Desenvolvimento deve atender aos seguintes requisitos:
T-Residir na área da comunidade em que atuar:

I Haver concluído. com aproveitamento,
tomaçào de Agente de Desenvolvimento;
-

curso

de

qualificação

básica para

a

Il- Integrar o Quadro de Pessoal do municipio de São Paulo do Potengi.
T°

O desempenho das atividades do(s) Agente(s) de Desenvolvimento poderá se

constituir como função gratificada
2

Aleraçöes ni denominação c nas atribuiçöes conferidas ao(s) servidorf es)

designado como Agente(s) de Desenvolvimento serào objeto de Decreto.

Art.8. As entidades municipais e as de apoio e representação empresarial prestaro

suporte

aos) referido agente na forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações. promoção de
intercambio de informações e experiëncias.
Art. 9". A Preteitura Municipal de São Paulo do Potengi por meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Fconömico e da Casa do Empreendedor. que ter

a finalidade de ser a sede

de relerccae articulagão entre a administrugão municipal com os destinatarios desta Lei. bem
como sua regulamentagko que deverá ser feita por meio de decreto.
Parágrafo ünico. P'ara o ctetivo cumprimernto do disposto nesse artigo, a administraçào
publica municipal poderia imar parcerils, Convenios, ternoS de coopNrayao c outros ajustes
com

orgaos publicoS

e

DA

nstiturçoes

de

representaçao e apo1o

aOs

destinatanos desta

Lei.

CAPITUL0 1

EDUCAÇAO EMPREENDEDORA

E

INOWAÇAO

Art. 10. O Municipio por si, ou mediante
parcerias com nstitugdes publicas ou prvadas.
fomentará uma culturae
$Poderá o municipo inserir conteuuos curmeulares vu evtracurmculares voltados a

educaçâo emprecndedoras.

estudantes da Rede

Publica

NunicNade

nsino,

em

com

cunus

Iecnicos

protisstonalizantes.
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açoes

e

programas vVIsando

as capacitaçoes em empreendedorismo para populaçao.
Art. 11. Na escolha do objeto das parcerias referidas no Art.10 terão prioridade projetos que:
T-

Estejam orientados para identificaçäo

e

promoção

de

compativeis com

as

e jovens provenientes

de

açes

necessidades. potencialidades e vocações do Municipio:
II- Sejam protissionalizantes; e,
I - Beneficiem pessoas

com

deficiéncia. idosos, mulheres

familias em situação de vulnerabilidade social.
Art.

12.

0

Municipio

instrumentos, a

criação

apoiará,
e

mediante

convénios,

termmos

desenvolvimento de entidade

o

ou

de

cooperação

associaçao

lecnólogos,
gerida, exclusivamente. por estudantes, universitários
Lei.
estatutários
o desenvolvimento dos beneficiärios desta
objetivos
ou

ou

outros

civil constituida

que tenham dentre

e

seusS

direta e indireta. promoverá um programa de
inovação para pequenos negoCiOs com Ioco em pesquisa e no desenvolvimento de produtos,

Art.13. A Administração Püblica

Municipal,
a

concessao

de

recursos

tinanceiros,

humanos,

Serviços e processOS inovadores, mediante
materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em instrumentos especilicos, de modo a atender
as prioridades da Estratégia Municipal de Ciéncia. Tecnologia e lnovação.

Art. 14. O Poder Executivo divulgará a parcela de seu orçamento anual que destinara a
de fomento a inovação e à
suplementaçåo e ampliação do alcance de projetos municipais
beneticiem

capacitação tecnologica que

as

microempresas, empresas de pequeno porte

e

demais

equiparadas em São Paulo do Potengi.

$r Os recursos referidos no caput deste artigo poderão suplementar ou substituir
contrapartida das empresas atendidas pelos respectivos projetos: cobrir gastos com divulgação
e orientação destinada a empreendimentos que possam receber OS benelicios dos projetos; servir

como contrapartida de convenios com entidades de apoio as microempresas, empresas de
em açoes de divulgação dos projetos, atendimento técnico
pequeno porte e demais equiparadas,
disseminação de conhecimento.
2 O disposto no

I

compreende:

I- A divulgação de editais e outros instrumentos que promovam o desenvolvimento

tecnológico e a inovação de microempresas. empresas de pequeno porte e demais equiparadas
II- A orientação sobre o conteúdo dos instrumentos, as exigèncias neles contidas e as
respectivas formas de alendé-las;

I 1 - Apoio no preenchimento dedocumentose elaboração de projetos;
IV Recebimento de editais e encaminhanento a entidades representativas das
microempresas. empresas de pequeno porte e demais cquiparadas:
V

-

Promoção

de

seminários

sobre

modalidades

de

apoio

tecnológico.

suas

caracteristicas e forma de operacionalização.
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CAPTUL.0
DA DESHROCRATIZAÇÃO

Aberturn,
At.

M

Seção

Alteraçâo, Manutençâoe

15,0mictpn de

Sa« P'anulo do
Cntdankex cnvolvidus dircta en

lechamele le

cmprecndmentos

no

Baixa de

Empreendimentos

Potengi

adere a REDESIM, devendo os
indirctamente a abertura, alteraço,

Municipio

aluar

órgàos e
manutenção

seus

e as

para:

Onalibilizar e ntegr proccdunentos em conjunto com oulros orgaos e
cllaes. garanto- se ai linenidade dos
processeoS,
-Ivitm a duslicielake de exigéncas; c,

A d i } s a r , atiu:alizar e dispomibilizar uos entes diretamente envolvidos, ou a
convenio, jaor intcrmédio da Scerelaria responsável pela coordenação

tercenx ediante

da

l i t a de decnvolvimento dus nicro e pequenas cmpresas, os SIstemase os bancos de dados
de ue trala csla

Art.

16.

L.ei,

ubser vido,

sempre,

o

sigilo

fiscal das

intormaçocs.

da

responsabilidiade do órgão municipal gestor da REDESIM. observados os
lispwnsitivs da Lei Conplementur Federaln° 123/2006, as Resoluções do Comité Gestor do
Simples Nacional e as Resoluçoes do Comité pura Gestão de Rede Nacional para Simplificação
do

RegistrOelegalizçdo

ede nundal de

de

Enupresas e Negócios, disponibilizar de forma presencial,

conpitidores, IntomaçoCs, orientaçöes

e

ou

pela

instrumentos, de forma integrada

e

osoliaalii, quuc penmitam pesequisas prèvias as clapas de registro ou inseriçao, alteraçao e
aixa de empresartoN

e

pessoas Juricdicas,

Art. 17. No ánmbito desta L.ei

C'omplementar,

os

procecdimentos

de

competëncia municipal

são:

T-Integçao gradual dos sistemis clelrönicos municipais com estaduais e federais
que glaredem ou venha a gardar pertinncia

com o tema;

-P'esqusa Préviade Viabilidade;
III- Inserição no cadastro de contribuintes mobiliários; e
IV-Certidão de inexigibilidadee licenciamento dos empreendimentos.

Paragrafo único. A diinistraçao, a atualizaçâo e a disponibilizaçåo de sistemas e
buncos de dados de que trala esta Lei sera real1zada
pela Secretaria responsável pela
cordenaçdo da politca de desenvolvimento do municipio, ressalvados o sistema de
nduninistraçao tributária, detentor do cadastro municipal de contribuintes, que será gerido.
antido, administrado e alunli7ado pela Secrelara Municipal de Tributação, e os dados
relativos o liceneiannento, de responsabilicdade da Seeretaria Municipal de Meio Ambiente e
h n i s e Seeretaria de Saide.

Segao l
Da Pesquisa Prévin de Viabilidade
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Art.18. Entende-se por Pesquisa Prévia de Viabilidade a solicitação realizada pelo interessado,
através do sistema da Rede Nacional para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas
Negócios - REDESIM. com o intuito de verificar a possibilidade do exercicio da atividade
economica no endereço intormado.

$1 A instalação, a operação e o funcionamento da atividade proposta iro

depender

de seus devidos licenciamentos-urbanistico e ambiental.

$2° Será gratuita a Pesquisa Prévia de Viabilidade de que trata esta Seção.

Art. 19. Para a solicitação da Pesquisa Prévia de Viabilidade, é necessário acessar o sistema da
Rede Nacional para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios

REDESIM.
Art. 20. O prazo para a resposta à Pesquisa Prévia de Viabilidade será de 02(dois) dias úteis
contados do protocolo do requerimento.
Art. 21. Ao ser concluída a Pesquisa Prévia de Viabilidade, poderão retonar os seguintes
resultados:

-Atividade passivel de instalação (deferimento da consulta): caso em que serão
os
(urbanístico e ambiental) necessários para que haja a

informados
demais licenciamentos
instalação e operação da atividade; e,

A atividade não passivel de instalação (indeferimento da consulta): quando o uso
pretendido ndo atender à legislação de uso e ocupação do solo ou quando houver insuficiência
ou

incompatibilidade

das

intormações

prestadas,

sem

prejuizo

da

continuidade

dos

procedimentos de que trata esta Lei.

Art. 22. A atividade passivel de instalação receberá o deferimento da Pesquisa Prévia de
Viabilidade, seguido das informações necessårias ao licenciamento (urbanistico e ambiental).
para que haja a instalação, a operação e o funcionamento da atividade.
Art. 23. O usuário deverá realizar seu aceite quanto aO resultado fornecido na Pesquisa Prévia

de Viabilidade em até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. Egotado o prazo deste artigo semo referido aceite. o usuário deverá
iniciar uma nova consulta.
Art.
ou

24.

Quando

houver

incompatibilidade

das

o

indeferimento

da

Pesquisa

informações prestadas,

Prévia de Viabilidade por insuticiència

o retorno

de forma clara e sucinta o motivo do indeferimento.
Art. 25. A

dos demais

referente
na

a

Pesquisa

Prévia de Viabilidade não substitui

tipos

ou

irå

seguido

informadas

em

Rua Bento Urbano,

vigor.

n"

04, Palácio

na

qual

dispensa a necessidade

de licenciamento, ambiental e urbanistico, sendo
possibilidade da instalação das aividades
no

legislação

de nota

apenas
local

uma

de

constará

obtenção

analise previa

pretendido.
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Seção l

Da Inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários
Art. 26. A inserição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, nos casos de registros

realizados pelo Sistema Integrador, aproveitará os dados previamente preenchidos pelo usuario.

garantindo a linearidade do processo e unicidade da base de dados cadastrais.

Art. 27. O numero de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes-CCM. gerado pela
Secretaria Municipal de Tributação, será disponibilizado por meio do Sistema Integrador ao
final das validações, com resultado satisfatório. pelas trés esferas de governo. o que não impede
a continuidade do processo eletrônico de licenciamento, nem pressupõe o cumprimento de
normas de posturas urbanas. sanitárias. de segurança ou qualquer outra

necessaria e

imprescindivel ao seu licenciamento.

Art. 28. A tributação municipal do imposto sobre imóveis prediais urbanos deverá assegurar
tratamento mais favorecido ao Microempreendedor Individual. a Microempresa e a elas

equiparadas para realização de sua atividade no mesmo local em que residir,. mediante aplicação
da menor aliquota vigente para aqucla localidade, seja residencial ou comercial. nos termos da
lei, sem prejuizo de eventual isenção ou imunidade existente.

Parágrafo único. O beneficio concedido pressupõe o desenvolvimento das atividades
profissionais em sua própria residencia. não podendo o imóvel ser utilizado unicamente para
tins comerciais ou de prestação de serviços.
Art. 29. Poderão instalar-se em um único endereço 02 (dois) ou mais empreendedores
exercendo a mesma atividade ou atividades complementares de um mesmo segmento. desde
que o negócio explorado não represente, em conjunto ou isoladamente. risco ambiental ou
sanitario significativo.

Seção IV
Da Dispensa de Licença e da Licença Simplificada Urbanistica, Ambiental e
Sanitária para Médio Risco
Art. 30. Para a legalizaç o

de empresários e pessoais juridicas cujas atividades econömicas não

ejam consideradas de alto risco, os requisitos de segurança sanitária. metrologia. controle

ambiental e prevenção contra incéndios deverão ser simplificados. racionalizados e
uniformizados pela Administração Publica Municipal, na forma definida pelos arts. 4°e 6' da
Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006.
Art. 31. Para fins de padronização da redação, o Municipio observard as seguintes
denominações para preceder a dispensa de exigências de atos püblicos de liberação para
operação ou funcionamento de atividade econòmica e o licenciamento:
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- B a i x o risco, risco leve, irrelevante ou inexistente: a classificação de atividades para
Os

de 2019. cujo eteito
inciso II. da Lei n° 13.874. de 20 de setembro
o
s
atos
públicos de liberação da
exclusivo é dispensar a necessidade de todos

fins do art. 3".

especifico

e

S1°.

para
avidiade-economica
Medio risco,
seJa considerado alto
ou

e

e

funcionamento do estabelecimento,

risco moderado: a classificação de atividades cujo grau de risco não

que n o

inexistente, disposto

operaçao

continua

e

plena

no

se

enquadrem

irtelevante
no conceito de baixo risco, risco leve.

inciso I deste artigo, cujo efeito é

permitir, automaticamente

ap0S

o

ato do registro, a emissao de licenças, alvaras e similares de carater provisorio para inicio da

do estabelecimento, conforme previsto
operação
de 14 de novembro de 2006, e no art. 6', caput, da

art. 7".

n0

respectivOs

metrologia,

entes

competentes,

controle ambiental

e

da Lei

Complementar

n

23,

resoluçöes do CGSIM e pelos
requisitos de segurança sanitarna.

assim definidas por outras

risco: aquelas

-Alto

cupui,

Lei n°T1.598, de s dezembro de 2007. e.

alendimento

em

prevenção

contra

aos

încéndios.

Art. 32. Será admitido o uso de meio elcetrônico na tramitação de processo administrati vo. na
comunicação

de

municipais com

atos e

transmissão

de

peças processuais

no

ambito

de

todos

os

orgãos

intertace para os empreendedores, relativos ao licenciamento sanitarno.

ambiental e urbanisuco, bem como suas análises e vistorias.
Art. 33. Fica autorizado o Municipio instituir a Licença Simplificada -

LS. que contemplara

todas as licenças sanitárias, ambiental e urbanistica. classificadas como médio risco

$1° O Municipio deverá utilizar a classificação de risco prevista na legislaçdo
municipal e. na auséncia, recepcionara padroniza_ão nacional. adv inda das Resolugöes do
CGSIM e demais Instituições.
$2° A licença deverá ser expedida sem obrigatoriedade da vistoria preva para os
beneficiários desta Lei.
S 3 A Licença Simpliticada tera validade de 24 (vinte e quatro) meses para o as micro

e pequenas empresas. a contar de sua expedição.

$4 A

Licença Simplificada

serå

regulamentada

por lDeereto.

Art. 34. A Administraçào Püblica Municipal disponibilizara aus interessados, os tormularnos.
as declaraçòes e as informaçðes sobre os procedimentos administrativ os para o iicenciamento
Simplilicado dos empreendimentos.

Paragralo

unico

licenc iamento

prelerencialmente. por meio eletronico.

poderá requerer

a

licença

por

meo

de

ativ ulades

de era

ucorer.

Apenas quando este estiNer indisponinel, o interessado

fisico

Art. 35. A dispensa da comprovagdu preia dhv cumprmento de evigènN as ura
empreendinmentos consuderados de bano e meo naco no exme o nteresiake sde obervar as
condigoes necessarias para a instalaçku e func ionamento das ativ daes, bem como obter e
manter disponivess para liscali/ag âo os respectivos documentos
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Art. 36. O empresärio, o
empreendedor ou o responsável técnico que prestar declaração, fica
sujeito as sanções administrativas. civeis e criminais, caso seja verificada lalsidade nas

declarações prestadas

aos

orgãos

publicos.
Seção

Da Fiscalização Orientadora
Art. 37, Para eteito de

garantir a aplicação das normas gerais previstas no Capitulo VIl da Lei
Complementar n° 123/2006, os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo
Municipal. responsáveis pela fiscalização de atividade, instituirão procedimentos fiscalizatórios
orientadora, quando:

de natureza

I-A atividade contida na
lor
baixo e médio risco;
II- Não ocorrer situação de risco
grave, reincidëncia, fraude, resistëncia.

solicitação

Art. 38. A fiscalização
disciplinada por
visita para lavratura de auto de
resistëncia

considerada de

e.

lei adota, sob pena de nulidade. o critério de dupla
infração, exceto na ocorrència de reincidëncia. fraude.

ou

esta

embaraço å fiscalização.

Art. 39. A

dupla visita consiste em uma primeira ação, com a finalidade de verificar a
regularidade do estabelecimento c. em ação posterior de caráter punitivo. quando constatada
irregularidade na primeira visita, não for etetuada a respectiva regularzação no prazo
determinado.
Art. 40.

Quando. na visita, for constatada qualquer irregularidade. serå lavrado um termo de
verificação e orientação para que o responsavel possa etetuar a regularização no praz0 razoavel.
sem aplicação de penalidade.
Parágrato ünico. O termo de veriiicação e orientação não caracterizará um laudo
tecnico, apenas pontuará as irregularidades existentes.
SI° Quando o prazo não tor suficiente para a regularização necessaria, o interessado
poderá requerer ao órgão responsável
tormalização de Termo de
e

estabelecendo

as

condiçöes

Ajuste

Compromisso,

cronograma para a regularização.
^2" Decorrido os prazos especilicados no caput ou no lermo de Compromisso. sem a
e

regularização necessaria, ou Justificativa, sera lavrado auto de intração com aplicação de
penalidade cabivel.

CAPÍTUL0Iv

DA REDE MUNICIPAL DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO
Art. 41. Fica instituida à Rede

Municipal de Politicas de esenvolvimento, como instäneia
governamental municipal competente para a implementaçào desta Lei. competindo-lh«
estimular,. dentre outros:
-As
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operações
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I-A visibilidade dos

rn

gov br

rn

produtos e serviços produzidos no Municipio

- 0 compartilhamento de intra estruturais fisicas, logisticas, de comunicaçãoe de

gestao adinistraliva:

IV-O acesso ao crédito, ao mercado, äs tecnologias e a mecanismos de troca de
COnhecunenos,

V-A

clevação à

sustentabilidade

previdenciaria dos municipes,

VI-O acesso a serviços especializados em segurança e medicina do trabalho ca saude
do traballhador,

VII

A

ampliação

da base tributária

pela redução

da informalidade

nas

atividades

Cmpresias,

VII-O treinamento, a capacitação e a qualificação profissional dos empreendedores
e

de

seus

empregados,

IX-A inovação, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico:
X -O empreendedorismo familiar: e,
AT-O tomento a cconomia crativa.

Art. 42. A Rede será composta por representantes do poder público e da sociedade civil
vinculada aos segmentos empresariais das Micro e Pequenas Empresas. de modo paritario.
lendo por finalidade orientar, apoiare assessorara formulaç o. a articulação e a proposição das

politicas públicas de desenvolvimento do Municipio de São Paulo do Potengi. bem como
acompanhar e avaliar a sua execução, de modop

destinar a essas categorias tratamento

diderenciado e lavorecido,

S1° A participação na Rede será considerada prestação de serviço publico
relevante. não remunerada.

$2° A

Rede Municipal de Politicas de

Desenvolvimento deverá

ser

regulamentada. por Decreto, no prazo de atle 90 (noventa) dias apos a publicação destalei.

CAPITULv

DAS COMPRAS PUBLICAS
Art. 43. Nas contratagöes publicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento

favorecido.diterenciado e simplilicado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

agricultor 1amiliar, produtor rural pessoa lisica, Microempreendedor Indiv idual

MEI e

Negócios conomicos Soldarios, nos termos desta Lei. conmo vbjetivo de:
I- Promover o desenvolvimento cconómico e social no ámbito local e regional:

I- Anpliar a eficiència das politicas publicas:

-Incentivar
a inovação
leenológica: e.
Fomentar
desenvolvinenlo locial,

V

o

-

atraves do apOO

locais e assocalivismo.

aOs

aTAnjos

prvdutinos

ST Subordinam-se ao disposto nesta Lei, alem dos orgàos da adnministraçao publica
municipal direta, os lundos espeeais. as autarqulAs, e as tundaçöes publicas, a s temais
entidades controliadias direta
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ou indirctamente
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Art. 44. Para fomentar a participaução das Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte. dos

Microempreendedores Individrais e dos Empreendimentos Económico-volrdarios

nas

compras

governamentais,
competeà Administração Püblica Municipal:
1 Instituir ou utilizar eadastro que possa identiticaros destinatários desta Lci sediados
localmente. com suas linhas de fornecimento, de modo a possibilitaro envio de intormaçóes

sobre

as

alerir

a

Estabelecer

e

licitaçöes e
II

-

participação destes nas compras municipais;
divulgar um planejanmento anual e plurianual

das

contratagöes

públicas a serem realizadas, com a estimativa de quantitativo, calendário das contrataçoes e a

fonte de recursos;
Ill - Padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços a serem contratados.

de modo a orientar as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- EPP para que adequem
OS Seus

produtivos
IV-Na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que restrinjam.

processos

injustificadamente.
localmente/regionalmente,
a

participação

dos

destinatários

desta

sediados

Lei

VI - Elaborar editais de licitação por item quando se tratar de bem div isivel.

permitindo mais de um vencedor para uma licitação; e.
VIl

Sempre que possivel. condicionar a contralação ao emprego de mdo de obra.

materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução. conservaçko e

operação.

Art. 45. As necessidades de compras de gêneros alimentícios pereciveis e outros produtos
percciveis. por parte dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Nfunieipio, serdo
preferencialmente adequadas à oferta de produtores locais ou regionais.

Seção
Do Comitê Gestor de Compras Publicas
Art. 46. Fica instituido o Comitë Giestor de Compras (CGC). orgào colegiado. de carater
permanente. vinculado e sob a coordenaçào. prelereneialmente. da Secretarna a qual esteja
vinculada a presente Politica de lDesenvolvimento, composto prelereneialmente pelo

I-Representante
do (iabinete do l'reteito,
II - Seeretário Municipal de Administração.
III- Secretaria de Planejamento/t inanças
TV. Um representante da Controlidoria Cieral Municipu
V-Um

T.

representante
da C omissdo P'emmanentede I icitayào
seerelaras so deverdo ser comoxadas

As demais

quank

as

unigies

envolverem recursos linanceros das suas respectvas pastas
82". A designaçao do titular Ta7-sc conjuntanente cOm uni suplente

Art. 47.F da competenca do

omite

A t u a l i a r c capacitar a cquipe sobre o tema
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**NCi"A

II

- Analisar as compras publicas realzadas anterormente para planejar c detinir

quantitativOS. padronizaqào, cspeciticaçðes, demandas
Il

ldetilicar. ajustar e aplicar. no ambito municipal, boas praticas de
facilitando o acesso ao mereado de compras e contralaçoes puhiicas municipais, e.
-

I-

Dinamizar

a

economia,

estimulanlo

empreendedorismo na região, mediante:
a) O estabeleeimento de lheitaçoCs
b) A previs o

c) A
d)

reserva

com

o

desenvolvimento

compras,

sustentavel

ee

o

participaça0 Cxelusiva

de subcontratação do objeto licitado;

de cota de

objeto

de natureza divisivel para

A possibilidade de corrigir vicios

participaçåo exclus1IVafiscal

na demonstração da regularidade

trabalhista
e) A faculdade de cobrir a melhor proposta
obtida em certame, oferecida orig1nalmente
por pessoa juridica não beneficiária das regras da Lei Complementar Federal n° 123, de
2006
.

)A estimulação de conipras sustentaveis.
-ropor normas e procedimentos relacionados a Compras, huscando a padronização
dos critérios de aquisição de cadu segmento de procutos e
serviços;
V

-

Rever os

modelos

propostos a

cada dois

anos,

atraves

de

grupos

especialistas. com vistas atualizä-los. quando necessário;

de

trabalhos

a

VII -

itens que

o

Elaborar o

Municipio

se

Banco Anual de Oportunidades de Compras para as MPE

propõe

a

adquirir,

bem como

s com os

publiciza-lo.

Art. 48. A formação do Banco Anual de
Oportunidades pura os destinatarios desta Lei tem por
objetivo o alinhamento das necessidades internas de aquisição de bens e serviços com a politica

de fomento
Art. 49.

aos

destinatários desta I.ei

nas

contratações públicas

As decisões do CGC serào tomadas por maioria. cabendo ao Presidente do Comitè o

desempate.
Art. 50. Os representantes do Comité Giestor de Compras serdo indicados pelos titulares dos
respectivos órgãos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação destalei
Seção I1
Do Tratamento Diferenciado
Art. 51. Na habilitaçâo em licilaçoes para o fornecmento de bens para pronta entrega ou para
a

locação

de

materiais,

não

sera

exigida

da

NMicroepresa, da

Empresa

dc

Pequeno

Porte

e

do

Microempreendedores Individuais a apresentação de halango ratnmonial do ultimo exercic u
SCial
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Art.
comprovaçdo de regularidade tiscale trabalhista das Microempresas. das Empresas
de Paqueno Porte e dos Microempreendedores Individuais somente será exigida para efeito de

contratagdo.
e não como condição para participação licitação.
$
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista
na

qLando da comprovaçdo de que rata o capu, será assegurado praz0 de 05 (cinco) dias uteis.

proTogavel por igual periodo. para a regularizaço
a

do pagamento ou parcelamento do debito e

emissaoPara
de eventuais
certidoesnegativas ou positivas com eteitode certidão negativa.
aplicagão do disposto no 1°. o prazo para regularização fiscal e trabalhista

*ra contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame.

Art. 55. Na lietaçoes serd assegurada, como critério de desempate. preferëncia de contratação

ara os destinatarios desta lei.
Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelos destinatarios desta
Let ejam iguais ou ate dez por centos superiores ao menor preço, ressalvado o disposto no

$2Na modalidade de pregão, entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas
clos destinatarios desta Lei sejam iguais ou até cinco por cento superior ao menor preço.
$O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver
Sido apresentada por algum dos destinatários desta Lei.

Aprelerencta
de
que
trata
o capul sera concedida da seguinte forma:
-Ocorrendo o empate. o destinatário desta Lei melhor classificado podera apresentar
proposta de preço inierior aquela considerada vencedora do certame. situaç o

em que sera

tavor,
-Não ocorendo a contratação do destinatário desta Lei. na tforma do inciso I. sero
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate. na ordem
classificatona. para o exercicio do mesmo direito; e
So
de
dos
destinatärios desta

adjudicadoo odjeto

em seu

caso

equivalència

valores apresentados pelos

lLei

que se encontrem em situação de empate. sera reali2ado sorteio entre eles para que se identitique
aquele que pimeiro podera apresentar melhor oferta.

5

Não se aplica o sorteio a que se reiere o inciso Il do §4" quando. por sua natureza

procedimento não admitir o empate real. como acontece na fase de lances do preg o.

em que

os iances equvalentes ndo são considerados iguais, sendo classificados de acordo com a ordem
de apresentaçao pelos licitantes.

6No caso do pregão. apos o encerramento dos lances, o destinatario desta lei meihor
classiticado sera convocado para apresentar nova propxosta no prazo mavimo de cinco minutos
por item em situação de empate. sob pena de preclus o.
$7 Nas demais modalidades de licitaçao, o prazo ara os licitantes apresentarem nova

proposta sera estahelecido pelo orgho ou pela entudade contratante e estara previsto n
instrumento consoCatono

$8 as licitayoes do tipo lecnica e preço, o empate sera aterdr levank

cm

consideração o resultado da ponderayào entre a tevnica eopreço na pruposta apreserntada pelos
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licitantes, sendo facultada ao destinatário desta Lei melhor classificado a possibilidade de

apresentar proposta

de

preço interior,

nos termos

do

regulamento.

Art. 54. Os orgãose as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado
exclusivamente a participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nos terns ou

lotes de licitação cujo valor seja de até R$ 80.000.00 (oitenta mil reais).

Para icitaçöes
de
como nas
reais,
aquisiçocs de bens ou serviços comuns, que envolvam produtos de Pequenas Fmpresas ou de

Paragrato unico.
exclusivas até 80 mil
bem
Produtores
Rurais. estabelecidos na região. salvo razbes fundamentadas, deverá
preterencia pela utilizaçåo do pregao presencial.

ser

dada

Art. 55. Nas licitações para contratação de serviços e obras, os órgãos e as entidades

contratantes

poderão

estabelecer,

nos

instrumentos

convocalórios,

a

exigéncia

de

Subcontratação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, sob pena de reseisâo

contratual, sem prejuizo das sançöes legais, determimando:
a) O percentual minimo a ser subcontratado e o percentual máximo admitido. a seremn
estabelecidos no edital, sendo vedada a sub-rogação completa Ou da parcela principal da

contrataçao,
b) Que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte a serem subcontratada
sejam indicadas e qualificadas pclos licitantes com a descriçao dos bens e serviços a serem

fornecidose

seus

respectivos valores:

c)Que. no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, seja apresentada
a documentação de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no $ T°
do art. 52P*

d) Que a empresa contratada se comprometa a substituira subcontratada, no pra
máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontralação. mantendo o pereentual

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade
contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das sançðes cabiveis, ou a demonstrar

a

inviabilidade da substituição. hipótese em que ficari responsável pela execugão da parcela
originalmente subcontratada:e
c) Que a empresa

contratada

se

responsabilize

pela

padronizaçåo,

pcla

compatibilidade. pelo gerencamento centralizadoe pela qualidade da subcontrataçào.

$1° Deverà constar do instrumento convocatório que a esigeneia de subcontratagds
nào

sera

aplicavel quando

o

licitante for:

I - Microempresa ou Empresd de P'equeno Porte:

I1-Consórcio composto em sua totalidade por Microempresas e lEmpresas de P'equena
Porte. respeitado o disposto no disposto no art. 33 da Lei n"8.666, de 1993; c
III - Consórcio composto parcalmente por Microempresas ou Fnpresus de 'equeno
Porte com participaçao igual ou superior iao percentual exigido de subeontrataçao

$2
quando

Não

se

admite

estiver vinculado

Rua Bento Urbano, n

a

ia

exigeneil

prestaçao

04, Palacio Muniipal

de

de

subcontratiaçào para

serviços

o

forneeimento de bens, evCeto

acessorios.
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Odisposto no incIso lI do cput devera ser comprovado no momento da aceitação,
na hipotese de a modalidade de licitação ser pregão, ou no momento da habilitação, nas demais

odalidacdes, sob pea de

deselassilicaçào

vediada a exigenca no instrumento convocatorio de subeontratação de itens ou

arcelas delermimadas ou de empresas especificas.
O s empenhos e pagamentos relerentes äs parcelas subcontratadas serão destinados
diretanente as MierOcmpresas e Empresas de Pequeno Porte Subcontratadas.

$6 São vedadas:
I - A subcontrataçåo das parcelas de maior releväncia técnica, assim detinidas no

instrumento convocatorio,
- A Subcontratação de Microempresas e l:mpresas de Pequeno Porte que estejamn

purticipxando da licitação; e

un

ou nauS

Empresas de Pequeno Porte que tenham
A Subeantratação de Microempresas
ou
contratante.
empresa

socios em comum com a

Art. s6. Nas licitaçðes para a aquisição de bens de natureza divisivel. e desde que no

haja

prejuizo para o conjunto ou o complexo do objeto, os órgàos e as entidades contratantes deverdo

reservar cola de atc vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.
disposto neste artigo não impede a contratação das Microempresas ou das
Empresas de Pequeno Porte na totalidade do objeto.
$2" O instrumento convocatório deverá prever que. na hipótese de não haver vencedor

para a cota reservada. esla poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou. diante de

Sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro eolocado da
cola principal.
S e a mesma empresa vencer a cota reservada ea cota principal. a contratação das
colas devera

ocorrer

pelo

menor

preço.

$4
Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por Entregas Parceladas, o

insirumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas

reservadas. ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou as condiçoes do pedido, justificadamente.
S

Nao se aplica o benelicio disposto neste artigo quando os itens ou os lotes de

licitagão posuirem valor cstimado de até RS 80.000.00 (oitenta mil reais), tendo em vista a
aplicação da licitação exclusiva prevista no art. 54.
Art. 57. Para aplicação dos beneficios previstos nos artigos 53 a 55:
I

-

Será

considerado.

para

eleitos

dos

limites

de

valor

estabelecidos,

cada

item

separadamentc ou, nas licitaçes por preço global. o valor estimado para o grupo ou o lote da
licitação que deve ser considerado como um único item; e

II

- Poderá

ser concedida,

Justilicadamente,

prioridade

de contrataydo

de

Mierocmpresas e mpresas de Pequeno Pore sediadas local ou regionalmente, ate o limite de
dez por cento do melhor preço valido, nos seguintes termos:
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a) Aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas apresentadas pelas
MIcroempresas

e

Empresas

de

Pequeno

Porte sediadas local

ou

regionalmente sejam

iguais

ou

até dez por centos superiores ao menor preço:
ou
Empresa de Pequeno Porte sediada local ou regionalmente
A
Microempresa
melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior åàquela considerada vencedora
a

da

licitação, situação

em

que será adjudicado o objeto em scu favor:

C) Na hipotese da nào contrataçao da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte

sediada local ou regionalmente com base na alinea "b". serão convocadas as remanescentes que

porventura

se

enquadrem

na

situação

da alinea "a,

na

ordem

classiticatória, para

o

exercicio

do mesmo direito:

d) No caso de cquivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte sediadas local ou regionalmente, serd realizado sorteio entre elas para quese

identifique aquela que primeiro poder apresentar melhor olerta:

e) Nas licitações a que se refere o art. 53, a prioridade será aplicada apenas na cota

reservada para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
a
de
1) Nas icitaçoes com exigencia de subcontratação, prioridade contrataçào prevista

neste inciso somente será aplicada se o licitante for Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio ou uma sociedade de proposto
especifico formada exclusivamente por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sediadas
local ou regionalmente;

g) Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferència para produto
nacional em relação ao produto estrangeiro, a prioridade de contratação prevista neste artigo
será aplicada exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preterëneia. de
acordo com o Estatuto Licitatório e Decretos Vigentes de Aplicação das Margens de

Preferëneia,
e.
h) A

aplicação do beneficio previsto neste inciso e do percentual da prioridade

adotado, limitado a dez por cento, deverá ser motivada, nos termos dos arts. +7e +8. S S°. da
Lei Complementar n° 123, de 2006.
Art. 58. Para efeitos desta Lei. considera-se:

I- Local ou municipal: o imite geogralico do municipio: e.
II- Regional: uma das alternativas a seguir, de contormidade com o que dispuser

instrumento convocatorio;
a) O åmbito dos municipios constituintes da mesorregião e'ou da mierornegião
geográfica a que pertence o próprio Municipio, definida pelo IBGE para o Rio Grande do Norte:
b) O ambito dos municipios,. dentro do Estado. existentes dentro de um raio de

distancia. definido no instrumenlo convocatório, em quilkómetros, superior a0s limites

geográficos do

próprio Municipio:
c)Outro critério superior aos
e.

limites geográlicos do proprio Municipio. sdentno do

Estado, desde que jJustilicado.

Art. 59. Não se aplica o disposto nos arts. 53 ao 55 quando:
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-Não

as

o

minimo

de

tres

tornecedores

competitivos enquadrados como

Porte sediadas local

Empresas de Fequeno
exigëncias estabelecidas no instrumento

Microcmpresas
cumprir

houver

ou

ou

regionalmente

e

capazes de

convocatório:

I - O tratamento diferenciado e simplilicado para as Microempresas e as Empresas

de Pequeno Porte não for vantajoso para a administração püblica ou representar prejuizo ao

conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado. justificadamente:

I1-A licitação for dispensável ou inexigivel. nos termos do Edital L.icitatório vigente:
IV

-

tratamento diferenciado

e

simplificado não

for capaz de aleançar

justificadamente. pelo menos um dos objetivos previstos no art. 5
Parágrafo único. Para o disposto no inciso II do capu. considera-se nào vantajosa a

contrataçào quando:

I- Resultar em preço superior ao valor estabelecido como referència: ou
II

- A natureza do bem, serviço ou obra for incompativel com a aplicação dos

benelicios.
Art. 60. Os eritérios de tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresase
Empresas de Pequeno Porte deverão estar expressamente previstos no instrumento
convocatório.

CAPÍTULO VI

DO ESTÍMULO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AO PRODUTOR

RURAL, AO ARTESÃO, AOS EMPREENDIMENTOS ECONÖMICO-SOLIDÁRIOS
E NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL-NIS

Art. 61. Compete ao Municipio. por meio da Rede Municipal de desenvolvimento. promover e
fomentar, cm conjunto com as entidades de classe. a mobilização em prol das politicas públicas
estabelecidas nesta Lei.
Art. 62. Devera o Municipio estimular a capacilaçao, a desburocratizaçäo e o acesso ao cr dito
e ao financiamento diferenciados, bem como o apoo a comercalizaç o

e a assessoria técnica

necessária à organizaçào, a produção e à comereialização de produtos e serviços voltados ao
Microempreendedor Individual e aos Empreendimentos Econõmico-solidärios.

Parágrafo único. Poderá o Poder Público Municipal:
-Conterir suporte juridico e

institucional

para constituição e

registro

dos

empreendimentos de Economia Solidaria:
-Promover o acesso a espaços fisicose bens públicos municipais, garantindo
prioridade a exposiçao e comercializaçäo dos empreendimentos da Economia Solidária em

mercados públicos. feiras livres e outras do género; e,
eventos de Economia Solidäria.

II-Apoiar
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Art.b3.0s beneticios concedidos ao Microempreendedor Individual previsto no $ 3'. do Art
d a Lei Complementar 123 2006. estende-se ao produtor nural. agricultor familiar e artesão.
Art. 64. O

Municipio estimularà a organização de empreendedores. podendo tomentar a

de

pelos destinatärios desta L.ei.
constituigão Socicdade de Propósito Especifico (SPE).
formada
destinada
ao aumento de competitividade e sua inserção em novos mercados internos
externos. por meio de ganhos de escala. redução de custos. gestão estratégica. maior capacitação
a

e acesso

a0 credito e

a novas

e

tecnologias.

Paragrafo unico. Não poderão integrar a sociedade de que trata o cuput deste artigo
pessoas juridicas não optantes pelo Simples Nacional.

Art. 65. Poderá o Municipio celebrar convénios. cooperação e parceria com Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Püblico -OSCIP. na forma da Lei Federal n* 13.019. de 31 de
Julho de 2014. para a constituição e gestão orientadora de condominios socioprodutivos.
Paragrafo unico. Para os fins desta Lei. considera-se Condominio Socioprodutivo a

entidade sem tins cconömicos que congrega, institucionalmente. os destinatarios desta Lei e
pessoas fisicas inscritas como profissionais autónomos no órgão

de previdncia

social. com o

objetivo de compartilhamento de iniaestruturais tisicas, logisticas. de comunicação. de gesto
administrativa. de acesso ao crédito, ao mercado, às tecnologias, à troca de conhecimentos ea
outras que se 17erem necessanas ao desenvolvimento da pråtica empreendedora que enfoque o

caráter socioprodutivo.

Art. 66. Poderá o Municipio identificar linhas de credito disponibilizadas por instituiçies
financeiras aos destinatários desta Lei.
Art. 67. Todas as orientações necessarias ao acesso das linhas de ereditos ofertadas poderåo ser
feitas por meio de atendimento integrado e simpliticado.

CAPÍTULO IX

DOS INCENTIVOS TRIBUTÁRIOs
Art. 68. O Municipio podera instituir Plano de Incentivo Tributarid com o intuito de tomentar
a abertura de novas Micro (ME) e

Pequenas Empresas (EPP) e de Nicrempreendedores

Individuais (ME). ou amplação dos ncgocios ja eNistentes. obedecndos sempre os cnteros

especilicatributarios
previstosI-Os
em Leiincentivos
e seguintes
condiçoes, saber
serido sempre direcionados pura ativ idales de
as

a

interesse do

Municipio que visem ao seu desenvolvimento economico. cicntitico, tecnolkogico, intelectual
ou social
I - Os

incentivOs ributarios podcrao prever

contrapartilas dos

cquipamentos de interesse
social ou coletivo,
incentivos tributarios
II-Os

serdo concedidos sempre
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- T o d o e qualquer incentivo tributario devera ser pauliido. sempre. pelos principios
da legalidade, da transparéncia e da impessoalidade. respeitados. ainda. o que dispöe a Le
Complementar n" 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): e,
V - A Secretaria Municipal de

qualquer proposta

de incentivo

tributário,

Tributação será sempre consultada acerca de toda e
ou

que

diga respeito

ao

Cadastro de Contribuintes do

Municipio. bem como nos casos que intluenciem e'ou pronmov am alteraçðes nos procedimentos

de responsabilidade da Seccretaria, cabendo a este órgão proferir parecer final fundamentado
respeito da proposta.

Parigrafo único. A instituição do Plano de Incentivo Tributário referido no ocapu
deste artigo deverá observar o disposto nos artigos 14 a 17 da Lei Complementar n" 101/2000
Art. 69. O Municipio. por meio de lei especifica, poderá criar um Fundo de Incentivo as
atividades dos beneticiários desta Lei.

CAPÍTULOX

DAS DISPOSIÇÖES FINAIS
Art. 70. O Municipioe o Poder Legislativo poderão valer-se do resultado dos estudos.
debates e
de

discussões.
apresentações promovidos pela Rede Municipal de Politicas
Desenvolvimento para a elaboração das propostas de revisão das materias legislativas em tavor
dos beneficiários desta Lei.
Art. 71.0 poder público municipal deverá prever nos instrumentos de planejamento plurianual
de açoes govenamentais, os programas e açðes destinados a subsidiar a realizaçåo das ações

previstas nesta Lei. de modo a possibilitar, com o tratamento diferenciado e favoreeido. a
melhoria do ambiente institucional e

a geração de oportunidades para

os

beneficiarios desta Lei.

Art. 72. 0 Municipio poderá celebrar conv nios e outros instrumentos. visando à participação
ea cooperaçito de organismos püblicos ou privados que possam contribuir para o alcance dos
resultados almejados pelas politicas publicas estabelecidas nesta Lei.
Art. 73. O Municipio implantara Camaras Setoriais estrategicas para acolhmento de ideias.

discursio de

problematicas existentes

c

apontamento

de

soluçdes

pura

o

melhor

desenvolvimento de cada setor.

Art. 74. 0

poder püblico municipal executara açôes de apoio, suporie e orientagdes as

empreendedores atraves do Programa Empreendedor Potengiense e do P'rojcto Crescer. com
objetivo de fomentar e incentiVar a pralica de empreendedorismo no ambito munieipal
Art. 75. Fica

instituido

no

dia 05 de outubro de cada

ano, o

mpresa.
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Art. 76. Ficam revogadas as disposições legais em contrario.

Art. 77. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Paulo

do Potengi/RN, 04 de maio de 2022.

EUGENIO0

PACELLIARAÜJO SOUTO

/Preteito Municipal

Rua Bento

Urbano, n" 04, Palàcio Municipal Francisco Cabral

da

Silva. São

Paulo do

Potengi'RN.

CEP

59460-000

ngag unes

C cAntun,

'abilo a

PREFEITURA MUNICIPAL DE S

PAULO DO POTENGI

Gabinete
do Preferto
CPM05.079.774/0001-51

www.saopauiodopotengi.n gov br
| (84) 3251-2695
ga0inetesaopauiodopotengi.n. gov br

Lei Complementar n'

123/2006. que

microempresas.

dispöe

Contando com a compreens o

sobre

o tratamento

diferenciado para pequenias

e

dos nobres Edis, apreciando e votando a favor da

materia em pauta. antecipamos agradecimentos.

São Paulo

do Potengi RN. 04 de maio de 2022.

FUGENU0PACELLI
ARAUJOSOUTO
Prefeito Municipal
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