
Município de Mercedes

Estado do Paraná ���:�

LEI COMPLEMENTAR N.o 022/2014, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014.
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ALTERA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL

N.o 012, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

XERCíCIO DO MUNiCípIO DE MERCEDES - ESTADO DO
PARANÁ, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte: .

L E I

Art. 1°. A Lei Complementar Municipal n.o 012, de 29 de outubro de 2009, passa

a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2° .

S 2° .

/I - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação

de Agente de Desenvolvimento;

111 - possuir formação ou experiência compatível com a função a ser exercida; e

IV - ser preferencialmente servidor efetivo do Município.

S 3° O Agente de Desenvolvimento, no cumprimento de suas atribuições, presta

relevante serviço público, devendo o Município garantir ao mesmo os meios

necessários ao desempenho de suas funções .

... " (NR)

"Art. 3° .

I - microempresa ou empresa de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade

simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se

refere o art. 966 da Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), na forma da

Lei Complementar Nacional n.o 123, de 14 de dezembro de 2006;

111 - Microempreendedor Individual - MEl, para efeito de aplicação dos dispositivos

especiais previstos nesta lei, o empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei

n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), atendidas as disposições da Lei

Complementar Nacional n.o 123, de 14 de dezembro de 2006." (NR)

"Art. 3°-A. Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar conceituado

na Lei n.o 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 /I

do caput do art. 3° da Lei Complementar Nacional n.o 123, de 14 de dezembro de 2006,

O disposto no art. 8° e 11, e nos Capítulos V a IX desta Lei Complementar, ressalvadas

as disposições da Lei n.o 11.718, de 20 de junho de 2008.

Parágrafo único. A equiparação de que trata o caput não se aplica às disposições do

Capítulo IV desta Lei Complementar." (NR)
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"Art. 3°-8. Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceyao dos dispostos no

Capitulo IV, saa aplicaveis a todas as microempresas e empresas de pequeno porte,

assim definidas pelo inciso I do caput do art. 3°, ainda que nao enquadradas no regime

tributario do Simples Nacional, por vedayao ou por opyao." (NR)

"Art.4° .

Paragrafo unico. 0 processo de abertura, registro, alterayao e baixa da microempresa

e empresa de pequeno porte, bem como qualquer exigencia para 0 inicio de seu

funcionamento, deverao ter tramite especial e simplificado, preferencialmente

eletr6nico, opcional para 0 empreendedor, podendo ser dispensados 0 uso da firma,

com a respectiva assinatura aut6grafa, 0 capital, requerimentos, demais assinaturas,

informayoes relativas ao estado civil e regime de bens, bem como remessa de

documentos, na forma estabelecida pelo Comite para Gestao da Rede Nacional para

Simplificayao do Registro e da Legalizayao de Empresas e Neg6cios - CGSIM." (NR)

"Art. 5° Sera assegurado aos empresarios e pessoas juridicas:

I - entrada unica de dados e documentos;

11 - processo de registro e legalizayao integrado entre os 6rgaos e entes envolvidos, por

meio de sistema informatizado, no prazo e forma estabelecidos pelo CGSIM;

111 - adoyao de identificayao nacional cadastral unica que correspondera ao numero de

inscriyao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, no prazo e na forma

estabelecidos pelo CGSIM." (NR"

"Art. 8° .

S 3° Na falta do Decreto a que se refere 0 paragrafo anterior, aplicar-se-a resoluyao do

CGSIM.

S 4° A classificayao de baixo grau de risco permite ao empresario ou a pessoa juridica

a obtenyao do Iicenciamento de atividade mediante 0 simples fornecimento de dados e

a substituiyao da comprovayao previa do cumprimento de exigencias e restriyoes por

declarayoes do titular ou responsavel.

S 5° 0 disposto neste artigo nao e impeditivo da inscriyao fiscal." (NR)

"Art. 11 .

S 1° .

I - instaladas em area ou edificayao desprovidas de regulayao fundiaria e imobiliaria,

inclusive habite-se; ou

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

"Art. 17 .

S 2° Ressalvado 0 disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos

os custos, inclusive previos, relativos a abertura, a inscriyao, ao registro, ao

funcionamento, ao alvara, a licen9a, aa cadastro, as altera90es e procedimentos de
baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao MEI, incluindo os valores

referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuiyoes relativas aos 6rgaos de

registro, de Iicenciamento, sindicais, de regulamentayao, de anotayao de
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responsabilidade tecnica, de vistoria e de fiscalizac;:ao do exercicio de profissöes

regulamentadas.

S 3° 0 agricultor familiar, definido conforme a Lei n.o 11.326, de 24 de julho de 2006, e

identificado pela Declarac;:ao de Aptidao ao Pronaf - DAP fisica ou juridica, bem como 0

MEI e 0 empreendedor de economia solidaria ficam isentos de taxas e outros valores

relativos à fiscalizac;:ao da vigilância sanitaria." (NR)

"Art. 18. A extinc;:ao (baixa) de empresarios e pessoas juridicas ocorrera

independentemente da regularidade de obrigac;:öes tributarias, previdenciarias ou

trabalhistas, principais ou acess6rias, do empresario, da sociedade, dos s6cios, dos

administradores ou de empresas de que participem, sem preJulzo das

responsabilidades do empresario, dos titulares, dos s6cios ou dos administradores por

tais obrigac;:öes, apuradas antes ou ap6s 0 ato de extinc;:ao.

S 1° (REVOGADO);

S 2° A baixa do empresario ou da pessoa juridica nao impede que, posteriormente,

sejam lanc;:ados ou cobrados tributos, contribuic;:öes e respectivas penalidades,

decorrentes da falta do cumprimento de obrigac;:öes ou da pratica comprovada e

apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas

pelos empresarios, pelas pessoas juridicas ou por seus titulares, s6cios ou

administradores.

S 3° A solicitac;:ao de baixa do empresario ou da pessoa juridica importa

responsabilidade solidaria dos empresarios, dos titulares, dos s6cios e dos

administradores no periodo da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

S 6° (REVOGADO);

S 7° (REVOGADO)." (NR)

"Art. 19 .

I - definic;:ao de microempresa, empresa de pequeno porte, MEI, abrangência,

vedac;:öes ao regime, forma de opc;:ao e hip6teses de exclusao;

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

"Art. 21. As aliquotas do Imposto sobre Servic;:os das microempresas e empresas de

pequeno porte enquadradas no Simples Nacional, serao correspondentes aos

percentuais fixados para 0 ISS nos Anexos 111, IV, V e VI da Lei Complementar

Nacional n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, salvo se tais percentuais forem

superiores às aliquotas vigentes no Municipio para as demais empresas, hip6tese em

que serao estas aplicaveis.

S 1° 0 Poder Executivo Municipal podera estabelecer, na forma definida pelo Comitê

Gestor, independentemente da receita bruta recebida no mês pelo contribuinte, valores

fixos mensais para 0 recolhimento do ISS devido por microempresa que aufira receita

bruta, no ano-calendario anterior, de atè 0 limite maximo previsto na segunda faixa de
receitas brutas anuais constantes dos Anexos I a VI da Lei Complementar Nacional n.o

123, de 14 de dezembro de 2006, ficando a microempresa sujeita a esses valores

durante todo 0 ano-calendario, ressalvado 0 disposto no paragrafo seguinte.
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S 2° A microempresa que, no ano-calendario, exceder o limite de receita bruta previsto

no S 1° fica impedida de recolher o ISS pela sistematica de valor fixo, a partir do mes

subsequente a ocorrencia do excesso, sujeitando-se a apurayao desses tributos na

forma das demais empresas optantes pela Simples Nacional." (NR)

"Art. 22. No caso dos serviyos previstos no S 2° do art. 6° da Lei Complementar n° 116,

de 31 de julho de 2003, prestados pelas microempresas e pelas empresas de pequeno

porte, o tomador do servigo sera o responsavel pela retengăo e arrecadagao do ISS

devido ao Municipio, observado o disposto no S 4° do art. 21 da Lei Complementar

Nacional n.o 123, de 14 de dezembro de 2006 .

... " (NR)

"Art. 25-A. As multas relativas a falta de prestayăo ou a incorreyăo no cumprimento de

obrigagăes acess6rias para com os 6rgăos e entidades municipais, quando em valor

fixo ou minimo, e na ausencia de previsăo legal de valores especificos e mais

favoraveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte, terao reduyao de:

I - 90% (noventa por cento) para os MEI;

II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte

optantes pela Simples Nacional.

Paragrafo unico. As redugăes de que tratam os incisos leii do capul nao se aplicam

na:

I - hip6tese de fraude, resistencia ou embarago a fiscalizagăo;

II - ausencia de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a notificayao."

(NR)

"Art. 26. O MEI de que trata o inciso III do art. 3° desta Lei, podera recolher os impostos

e contribuigăes abrangidos pela Simples Nacional em valores fixos mensais,

independentemente da receita bruta por ele auferida no mes, na forma regulamentada

pela Comite Gestor do Simples Nacional, observando-se com relagăo ao mesmo as

normas especificas previstas nos arts. 18-A, 18-8, 18-C, 18-0 e 18-E da Lei

Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006 .

... " (NR)

"Art. 28. As disposiyăes deste Capltulo aplicam-se aos 6rgaos integrantes da

administragao direta e indireta, autarquica e fundacional do Municipio de Mercedes."

(NR)

"Art.34 .

S 1° Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, sera

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao

momente em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por

igual periodo, a criterio da administrayao publica, para a regularizayao da

documentayăo, pagamento ou parcelamento do debito e emissăo de eventuais

certidăes negativas ou positivas cam efeito de certidăo negativa .

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

"Art. 37. As aquisigăes e contratagăes realizadas pela Municipio de Mercedes, cujo

valor maximo, por item, năo exceda a R$ 80.000,00 (oitenta mii reais), deverăo ser
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efetivadas mediante processo licitat6rio destinado exclusivamente a participa<;8o de

microempresas e de empresas de pequeno porte.

� 1°

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

"Art. 38. Nas licita<;oes destinadas a aquisi<;80 de obras e servi<;os, podera ser exigido

dos licitantes a sUbcontrata<;8o de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos

termos definidos no instrumento convocat6rio, que disciplinara, inclusive, 0 percentual

minimo da sUbcontrata<;8o.

� 1° (REVOGADO);

� 3° (REVOGADO);

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

"Art. 40 ..

11 - (REVOGADO)" (NR)

"Art. 43. Nas licita<;oes para aqulsl<;ao de bens de natureza divisivel, devera ser

reservada cota de ate 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contrata<;8o de

microempresas e empresas de pequeno porte .

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

"Art. 44 .

I - (REVOGADO);

IV - a licita<;8o for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n.o

8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e 11

do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra devera ser feita preferencialmente de

microempresas e empresas de pequeno porte." (NR)

"Art. 45. (REVOGADO)" (NR)

"Art. 47. (REVOGADO)" (NR)

"Art. 50-A. No emprego dos beneficios referidos nos arts. 37, 38 e 43 podera,

justificadamente, se estabelecer a prioridade de contrata<;8o para as microempresas e

empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, ate 0 limite de 10% (dez

por cento) do melhor pre<;o valido." (NR)

"Art. 51 .

S 4Q 0 disposto no S 1 Q aplica-se a lavratura de m.ulta �elo descumprim�nto de

obriga<;oes acess6rias relativas as materias do capuf, Incluslve quando prevlsto seu
cumprimento de forma unificada com materia de outra natureza, exceto a trabalhista.
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э 5Q А inobseгvancia do criterio de dupla visita implica nulidade do auto de infrac;ao

lavrado sem cumprimento ао disposto neste aгtigo, independentemente da natuгeza

principal ou acess6ria da obrigac;ao.

Э 6Q Os 6rgaos е entidades da administrac;ao pubIica municipal deverao obseгvar о

principio do tratamento diferenciado, simplificado е favorecido рог ocasiao da fixac;ao

de valores decorrentes de multas е demais sanc;oes administrativas.

Э 7Q О disposto по caput deste aгtigo пао se aplica а infrac;oes relativas а ocupac;ao

irregular da reseгva de faixa пао edificavel, de агеа destinada а equipamentos uгbanos,

de areas de preseгvac;ao permanente е nas faixas de dominio pubIico das rodovias,

ferrovias е dutovias ou de vias е logradouгos pubIicos." (NR)

"Aгt. 57-А. О Poder Executivo do Municipio de Mercedes expedira, anualmente, ate о

dia 30 de novembro, ет seu respectivo ambito de соmреtёпсiа, decreto de

consolidac;ao da regulamentac;ao aplicavel relativamente as microempresas е

empresas de pequeno poгte." (NR)

Aгt. 20 Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar

Municipal п.О 012, de 29 de outubгo de 2009:

1- os ЭЭ 10, 60 е 70 do aгt. 18;

11- os ЭЭ 10 е 30 do aгt. 38;

111 - о inciso 11 do aгt. 40;

IV - о inciso 1 do aгt. 44;

V - о aгt. 45; е

VI - о aгt. 47.

Aгt. 30. Esta Lei entra ет vigor па data de sua pubIicac;ao, exceto по que se

refere aos aгts. 21, Э 10 е 20, е 25-А, ambos da Lei Complementar Municipal п.О 012, de

29 de outubro de 2009, па redac;ao dada pelo aгt. 10 desta Lei Complementar, е aos

incisos IV е VI do aгt. 20 desta Lei Complementar, que produzirao efeitos а paгtir de 10

de janeiro de 2015.

Gabinete do Prefeito ет exercicio do Municipio de Mercedes, Estado do Рагапа,

ет 03 de dezembгo de 2014.

lIi-
Vilsoп Martiпs

PREFEITO ЕМ EXERCiclO
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