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PODER EXECUTIVO
LEI n. 1.382, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2017
Autoriza o Poder Executivo a rerratificar a doação do Lote 02 – Quadra 30, do
Loteamento Jardim Eldorado, objeto da matrícula n. 12.532 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Costa Rica - MS, em favor da pessoa jurídica
ODILON SILVA – ME, inscrita no CNPJ n. 16.026.262/0001-65.
O Prefeito Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor
WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas
por lei, observado o contido nos arts. 12 e 123 da Lei Orgânica do Município, e
na Lei n. 1.377, de 26 de outubro de 2017: Faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a rerratificar a doação do Lote 02 –
Quadra 30, do Loteamento Jardim Eldorado, objeto do processo administrativo
n. 000539/2012, em favor da pessoa jurídica ODILON SILVA – ME, inscrita no
CNPJ sob o n. 16.026.262/0001-65, com sede neste município, nos termos da
Lei n. 1.377, de 26 de outubro de 2017.
Parágrafo único. O imóvel de que trata o caput tem a seguinte descrição:
Lote 02 / Quadra 30 - Loteamento Jardim Eldorado, neste município, com área
total de 822,180 m² (oitocentos e vinte e dois metros e cento e oitenta centímetros quadrados), objeto da matrícula n. 12.532 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Costa Rica, localizado no lado par do logradouro, à
22,50 m da Rua “D”, dentro dos seguintes limites e confrontações: NORTE:
medindo 22,50 m, limitando-se com parte dos lotes n.s 04 e 05; SUL: medindo
22,50 m, limitando-se com a Avenida Sebastião Paes Ananias; LESTE: medindo
36,26 m, limitando-se com o lote n. 01; OESTE: medindo 36,82 m, limitando-se
com o lote n. 03.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar escritura definitiva de doação do imóvel descrito no art. 1º à pessoa jurídica ODILON SILVA – ME, já
qualificada, sem cláusula de reversão, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso II c.c o
art. 4º, todos da Lei n. 1.377, de 2017.
Art. 3º As despesas com o pagamento de taxas e emolumentos, impostos e
demais custos relativos à transferência da propriedade do imóvel de que trata
esta lei correrão integralmente por conta da pessoa jurídica donatária.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Costa Rica, 5 de dezembro de 2017; 37º ano de emancipação Político-Administrativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSA
Prefeito Municipal

LEI n. 1.383, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2017
INSTITUI O PROGRAMA TESOURO VERDE NO MUNICÍPIO DE COSTA RICA
– ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor
WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pelo art. 96, IV da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa Tesouro Verde, para operacionalização e registro de instrumentos representativos dos ativos de natureza intangível, originários da atividade de conservação e ampliação de florestas nativas, que cria
o Sistema de Cota de Retribuição Socioambiental - CRS e reconhece ativo de
conservação e ampliação de vegetação nativa, com o objetivo de estimular a
expansão da base econômica em consonância com a dinâmica da economia
verde, expressa em baixa emissão de carbono, eficiência no uso de recursos
naturais e busca pela inclusão social.
§ 1º Define-se como instrumento no âmbito do Programa Tesouro Verde a plataforma eletrônica de negociação de ativos de conservação e ampliação de
vegetação nativa, o Sistema de Cota de Retribuição Socioambiental - CRS e os
ativos de natureza intangível, originários da atividade de conservação e ampliação de vegetação nativa.
§ 2º Títulos e Certificados que representam o ativo de natureza intangível:
I - oriundos do serviço ambiental prestado de conservação e ampliação de vegetação nativa, verificado por certificadoras terceiras partes com credibilidade
internacional e emitidos por instituições encarregadas da guarda e conservação
de documentos comprobatórios da origem, com valoração e quantificação, e
que atestam ao seu portador a propriedade do direito creditório, que pode ser
negociado;
II - produzidos em áreas de vegetação nativa, preservadas e conservadas nos
termos previstos na Lei Federal n. 8.023/90, art. 2º, inciso III, e do art. 3º, inciso
XXVII, da Lei Federal n. 12.651, de 25 de maio de 2012, devidamente verificados, validados, registrados e custodiados como ativos de natureza econômica
(Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE subclasse 0220-9/06), com
seus devidos instrumentos de lastro de origem;
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III - os Títulos e Certificados de conservação de vegetação nativa poderão ser
utilizados para a captação de recursos originados de:
a) Fundos Ambientais e Sociais não reembolsáveis
b) Fundos Municipais, Estaduais, Federais e Internacionais.
c) Bancos e Fundos de Investimentos que queiram utilizar os Títulos e Certificados de conservação de vegetação nativa.
IV - empresas privadas, pessoas jurídicas e físicas que adquirem os Títulos e
Certificados de conservação de vegetação nativa poderão utilizá-los da seguinte forma:
a) como colaterais para operações de financiamento;
b) como colateral para participação de licitações, comum ou especial, nos termos da Lei Federal n. 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
c) para se qualificarem em linhas de crédito/financiamentos mais atrativas;
d) para obterem benefícios fiscais e/ou tributários;
e) investimento para reserva de valor;
f) para pagamento de dívida ativa;
g) como instrumento de financiamento às exportações e projetos de infraestrutura, especialmente os ligados à produção e distribuição de energia, dentre
outras possibilidades as descritas, por exemplo, no art. 1º da Lei Federal n.
10.179/2001;
h) para revenda ou para utilizá-lo como insumo;
i) para comprovação do cumprimento da Cota de Retribuição Socioambiental –
CRS, estabelecida pelo Município;
j)para compensação da Pegada Ecológica;
k) como mecanismo de compensação ambiental pela utilização de recursos
naturais;
l) para cumprimento de medidas mitigatórias e compensatórias a serem estabelecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou por regulamentações do
Conselho Municipal do Meio Ambiente;
m) para o pagamento de multas ou contrapartidas ambientais;
n) para compensações de emissões certificadas de gases de efeito estufa, seja
em âmbito nacional ou internacional;
o) no caso de supressão de vegetação, utilizado como instrumento que garante
a recomposição e preservação de vegetação nativa, ou ainda, utilizado em áreas passíveis de uso alternativo do solo, de vegetação nativa que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada
pelos órgãos federais, estaduais ou municipais;
p) pelo mérito de apoiar iniciativas de Ética Ambiental (uso sustentável da terra
e proteção da vegetação nativa) e Responsabilidade Social (inclusão social e
econômica de comunidades rurais);
q) para valorização das Marcas e para obterem ganhos de imagem.
V – Empresas Públicas e demais entes públicos que em conformidade com
a legislação vigente, adquirirem os Títulos e Certificados de conservação de
vegetação nativa poderão utilizá-los, entre outros, da seguinte forma:
a) para comprovação do cumprimento da Cota de Retribuição Socioambiental –
CRS, estabelecida pelo Município;
b) como mecanismo de compensação ambiental pela utilização de recursos
naturais;
c) para compensação da Pegada Ecológica;
d) para cumprimento de medidas mitigatórias e compensatórias a serem estabelecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou por regulamentações
do Conselho Municipal do Meio Ambiente;
e) para compensações de emissões certificadas de gases de efeito estufa, seja
em âmbito nacional ou internacional;
f) para o pagamento de multas ou contrapartidas ambientais;
g) para pagamento de dívida ativa;
h) como instrumento de financiamento do déficit orçamentário do Município,
nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como ou para realização
de operações de crédito por antecipação de receita, respeitados a autorização
concedida e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais;
i) como colaterais para operações de financiamento; pelo mérito de apoiar iniciativas de Ética Ambiental (uso sustentável da terra e proteção de vegetação
nativa) e Responsabilidade Social (inclusão social e econômica de comunidades rurais);
§ 3º O Sistema de Cota de Retribuição Socioambiental – CRS é o processo da
quantificação de usos de recursos naturais e impactos ambientais de determinado período a serem compensados com a equivalência em conservação de
vegetação nativa pelas diversas atividades desenvolvidas pela sociedade, seja
por meio de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, atividades culturais e de lazer, pelos Títulos e Certificados de conservação de vegetação nativa,
definidos no parágrafo 2º, do art. 1º, desta Lei.
I – para o cálculo da Cota de Retribuição Socioambiental – CRS, utilizam-se de
aplicativos em ambiente eletrônico de acesso público, que converte fatores de
impacto ambiental, a partir dos parâmetros: (i) total de m² (metros quadrados)
de ocupação de imóvel; (ii) total de m² (metros quadrados) de construções; (iii)
consumo de água; (iv) consumo de energia; (v) consumo de combustíveis; (vi)
geração de resíduos; (vii) emissão de gases poluentes; (viii) consumo de lenha
e utilização de outras fontes de energia; e (ix) número de pessoas envolvidas
em atividades produtivas ou eventos.
§ 4º A calculadora para definição da Cota de Retribuição Socioambiental – CRS
estará disponível na plataforma eletrônica.
§ 5º Os impactos ambientais de que trata esta Lei, deverão ser calculados e

compensados anualmente.
§ 6º O Selo Sustentabilidade Tesouro Verde, atesta o cumprimento da Cota de
Retribuição Socioambiental – CRS de que trata esta Lei.
§ 7º Define-se a Pegada Ecológica em função da área produtiva e ecossistemas
necessários para renovarem os recursos naturais e para assimilarem os resíduos produzidos por uma dada população, sob um determinado estilo de vida, ao
desenvolverem suas atividades.
Art. 2º Pessoas jurídicas e físicas que cumprirem a Cota de Retribuição Socioambiental - CRS por meio da aquisição dos Títulos e Certificados de conservação de vegetação nativa, obterão o Selo de Sustentabilidade Tesouro Verde,
habilitando-se aos benefícios já elencados no inciso IV, do parágrafo 2º do art.
1º desta Lei.
§ 1º É necessária a apresentação do Selo de Sustentabilidade Tesouro Verde
para que sejam emitidos alvarás e licenças de funcionamento, bem como para
acesso a programas de incentivos municipais e captação de recursos públicos.
§ 2º Nas licitações para aquisições de bens e serviços, os órgãos municipais,
somente aceitarão participantes que possuam o Selo de Sustentabilidade Tesouro Verde, inclusive de empresas que tenham sede em outros entes subnacionais (Estados ou Municípios).
§ 3º O Poder Executivo Municipal poderá aceitar como garantias colaterais, em
contratações e parcerias público-privada, a vinculação de instrumentos originários da atividade de conservação e ampliação de vegetação nativa, adquiridos
ou homologados na plataforma eletrônica.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a valer-se de instrumentos de cooperação institucional, conforme art. 4º da Lei Complementar Federal n. 140, para
quantificar e contabilizar os seus ativos intangíveis oriundos da atividade de
conservação de vegetação nativa de suas Unidades de Conservação e demais
áreas que estejam sob seu domínio tanto na esfera Estadual ou Federal.
Parágrafo único. O Crédito de Conservação de vegetação nativa, gerado a partir das Unidades de Conservação Municipal, Estadual, Federal e demais áreas
de preservação, constituirão patrimônio do Município, a ser incorporado ao ativo
intangível Municipal.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado e alienar os certificados públicos decorrentes da execução do Programa instituído por esta Lei, captar recursos,
lastrear operações financeiras e dar garantias para execução do respectivo projeto, obedecidas as normas de finanças públicas estabelecidas na legislação
pertinente.
Art. 5º A negociação dos certificados representantes dos ativos de natureza
intangível será realizada em ambiente eletrônico por aplicativo disposto no sítio
de todas as Secretarias do Município.
Art. 6º O Programa Tesouro Verde será coordenado e executado pela Secretaria
Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, ficando seu titular autorizado a estabelecer normas e diretrizes regulamentadoras,
bem como celebrar contratos, convênios, acordos ou termos de cooperação e
outros atos necessários a sua plena execução.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Costa Rica, 5 de dezembro de 2017; 37º ano de emancipação Político-Administrativa.
WALDELI DOS SANTOS ROSA
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR n. 74, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2017
Revoga o art. 2º, da Lei Complementar n. 17, de 19 de setembro de 2005.
O Prefeito Municipal de Costa Rica - Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor
WALDELI DO SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas
pelo art. 96, IV da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica revogado o artigo 2º, da Lei Complementar n. 17, de 19 de setembro
de 2005.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Costa Rica, 5 de dezembro de 2017; 37º ano de emancipação Político-Administrativa.
WALDELI DOS SANTOS ROSA
Prefeito Municipal
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LEI COMPLEMENTAR n. 75, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte previsto, no art. 169 da
Constituição do Estado, em conformidade com as normas gerais previstas no
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo
as alterações pela Lei Completar n. 147, de 7 de agosto de 2014.
O Prefeito Municipal de Costa Rica - Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor
WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas
pelo art. 96, inciso IV da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei regulamenta o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
a ser dispensado às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte
(EPP), em conformidade com o que dispõem os arts. 146, inciso III, alínea “d”,
170, inciso IX, e 179, todos da Constituição Federal, c.c o art. 169 da Constituição do Estado e com as normas gerais previstas na Lei Complementar Federal
n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, que instituiu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Art. 2º O tratamento diferenciado, simplificado, favorecido e de incentivo às ME,
às EPP e ao MEI incluirá, entre outras ações o que se refere:
I - aos incentivos e benefícios fiscais, sobretudo a apuração e recolhimento do
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e respectivas obrigações
acessórias;
II - à inovação tecnológica e à educação empreendedora;
III - ao associativismo e às regras de inclusão;
IV - ao incentivo à geração de empregos e renda;
V - ao incentivo à formalização de empreendimentos;
VI - à unicidade, à desburocratização e à simplificação do processo de registro,
alteração e baixa, de legalização de empresários e de pessoas jurídicas;
VII - à criação de banco de dados com informações, orientações e instrumentos
à disposição dos usuários, garantindo seu fácil acesso;
VIII - à simplificação, racionalização e uniformização dos requisitos de segurança sanitária, localização e controle ambiental, para os fins de registro, legalização e funcionamento de empresários e pessoas jurídicas, inclusive com a
definição das atividades consideradas de alto risco;
IX - à regulamentação de parcelamentos de débitos relativos aos tributos de
competência municipal;
X - à preferência nas aquisições de bens e serviços pelo Município;
XI - ao favorecimento de políticas públicas de observância às vocações regionais, aspectos culturais, prezando pelo desenvolvimento equilibrado.
XII - ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o inciso IV do
parágrafo único do art. 146, in fine, da Constituição Federal.
§ 1º Os valores expressos em moeda nesta Lei Complementar acompanharão
as revisões realizadas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).
§ 2º 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.
§ 3º Na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de
que trata o § 1º, deverá 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.
§ 4º Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na especificação do tratamento diferenciado e favorecido, conforme o disposto no § 3º,
a nova obrigação será inexigível até que seja realizada visita para fiscalização
orientadora e seja reiniciado o prazo para regularização.
§ 5º A ausência de especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido ou da determinação de prazos máximos, de acordo com os §§ 2º e
3º, tornará a nova obrigação inexigível para as microempresas e empresas de
pequeno porte.
§ 6º A inobservância do disposto nos §§ 2º a 5º resultará em atentado aos
direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade
empresarial.
Art. 3º Para as hipóteses não contempladas ou omissas neste Estatuto serão
aplicadas as diretrizes da Lei Complementar Federal n. 123, de 2006, as Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN ou do Comitê para
Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de
Empresas e Negócios - CGSIM, no que couber.
CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DESTE ESTATUTO

Seção I
Da Microempresa – ME e Da Empresa de Pequeno Porte - EPP
Art. 4º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se microempresa ou
empresa de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário que se enquadre na definição do art. 966 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
Parágrafo único. Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar
conceituado na Lei Federal n. 11.326, de 24 de julho de 2006, com situação
regular perante a Previdência Social e o Município, todo o disposto nesta Lei,
ressalvadas as disposições da Lei Federal n. 11.718, de 20 de junho de 2008.
Seção II
Do Microempreendedor Individual - MEI
Art. 5º Para efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresário
individual que se enquadre na definição do art. 966 da Lei n. 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil) ou o empreendedor que exerça as atividades de
industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que
tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, até o limite fixado na Lei
Federal que trata da matéria, que seja optante pelo Simples Nacional e que não
esteja impedido de optar pela sistemática prevista nas disposições especificas
da Lei Complementar Federal n. 123, de 2006.
Seção III
Dos Grupos de Produção Solidários, Cooperativas de Produção de Pequeno
Porte e Empreendimentos da Agricultura Familiar
Art. 6º Para os efeitos deste Estatuto consideram-se:
I - Grupos de Produção Solidários: o conjunto de pessoas físicas desenvolvendo atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, organizados
sob a forma de autogestão, com as características de cooperação, autogestão,
dimensão econômica e solidariedade;
II - Cooperativas de Produção de Pequeno Porte: aquelas devidamente registradas no Órgão competente do Registro, em que seus associados contribuem
com serviços laborativos ou profissionais para a produção em comum de bens,
que tenha por qualquer forma os meios de produção, e desde que aufiram, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior ao limite estabelecido para
as EPP de que trata a Lei Complementar Federal n. 123, de 2006;
III - Empreendimentos da Agricultura Familiar: aqueles localizados no meio rural, de agricultores familiares e que utilizem predominantemente mão-de-obra
da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento.
CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO
Art. 7º Para gerir o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata o art.
1º desta Lei Complementar, nos seus aspectos não tributários, ficam instituídos:
I - Comitê Gestor Municipal das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
do Microempreendedor Individual;
II - Central Virtual de expedição de licenças de funcionamentos a ser gerido
pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita
e Controle;
III - Sala do empreendedor;
IV - Portal do Empreendedor;
V - Agente de Desenvolvimento.
Seção I
Do Comitê Gestor Municipal das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte
e do Microempreendedor Individual
Art. 8º Compete ao Comitê Gestor Municipal as seguintes atribuições:
I - formular e coordenar a política municipal de desenvolvimento das microempresas, empresas de pequeno porte e do microempreendedor individual;
II - propor a revisão da legislação municipal sobre as microempresas e as empresas de pequeno porte, de acordo com as diretrizes da Lei Complementar
Federal n. 123, de 2006, e suas respectivas atualizações;
III - coordenar a elaboração de estudos técnicos, oficinas e encontros para discussão dos temas relacionados às microempresas e às empresas de pequeno
porte;
IV - coordenar a realização de oficinas e eventos de discussão dos temas relacionados à Lei Complementar Federal n. 123, de 2006, assim como a esta Lei
Complementar;
V - propor a realização de campanhas de divulgação e informações sobre os temas do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, principalmente em relação à formalização do Microempreendedor Individual (MEI);
VI - propor a eliminação de procedimentos administrativos desnecessários ao
registro e à legalização de empresas;
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VII - estimular a adoção de padrões mínimos de segurança e ordenamento territorial, no que se refere ao registro e à legalização de empresas;
VIII - supervisionar a implantação da Central Virtual de Atendimento Central
Virtual de expedição de licenças de funcionamentos;
IX - propor a definição e a classificação das atividades consideradas de alto e
de baixo risco, para fins de licenciamento;
X - expedir resoluções necessárias ao exercício de sua competência;
XI - elaborar o seu regimento interno e submetê-lo à aprovação do Prefeito.

para elaboração de plano de negócios, pesquisa de mercado, orientação sobre
crédito, associativismo e programas de apoio oferecidos.

§ 1º O Comitê Gestor Municipal é vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento.

Art. 12. O Portal do Empreendedor centralizará o acesso eletrônico pela rede
mundial de computadores, facilitando a todos o acesso aos sistemas necessários à formalização e ao registro das microempresas e das empresas de pequeno porte, divulgando, ainda, as matérias de interesse dos empresários de
Micros e Pequenas Empresas.

§ 2º A definição e a classificação das atividades consideradas de alto e de baixo
risco, para fins de licenciamento obedecerão às regras contidas da Resolução
CGSIM (REDESIM) n. 22, de 22 de junho de 2010.
Art. 9º O Comitê Gestor Municipal é composto de 6 (seis) membros titulares,
representantes dos seguintes órgãos, entidades e segmentos:
I - um representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento,
na qualidade de Presidente;
II - um representante da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle;
III - um representante da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura;
IV - um representante da Associação Comercial;
V - dois representantes das microempresas e empresas de pequeno porte com
sede no munícipio de Costa Rica, podendo a indicação partir da Associação
Comercial.
§ 1º O Presidente do Comitê Gestor Municipal, em suas faltas e impedimentos,
será substituído pelo respectivo suplente, indicado na forma do § 4º.
§ 2º Os membros mencionados nos incisos do caput deste artigo serão indicados pelos titulares dos órgãos, das entidades e dos segmentos que representam para mandato de dois anos.
§ 3º No caso de membros do Comitê Gestor Municipal que forem integrantes
de órgãos públicos, na condição de ocupantes de cargos de livre nomeação, a
designação deve ser para mandato coincidente com o exercício do respectivo
cargo.
§ 4º Para cada membro titular deverá ser indicado e designado na forma do §
2º um membro suplente.
§ 5º A participação no Comitê Gestor Municipal, assim como nos seus grupos de
trabalho, não será remunerada, sendo seu exercício considerado de relevante
interesse público.
Seção II
Da Central Virtual de Atendimento ao Licenciamento
Art. 10. A Central Virtual de Atendimento ao Licenciamento terá por objetivo
estabelecer um padrão de rotinas de procedimentos relativas a expedição de
licenças de funcionamentos.
Parágrafo único. A Central Virtual de Atendimento será implantada no prazo de
até cento e oitenta dias, contados a partir da publicação dessa Lei.
Seção III
Da Sala do Empreendedor
Art. 11. A Sala do Empreendedor visa a assegurar ao empresário entrada única
de dados cadastrais e de documentos, configurando-se como unidade de atendimento presencial e centro integrado dos serviços prestados pelos órgãos e
pelas entidades da administração pública direta, suas autarquias e fundações,
com as seguintes atribuições:
I - auxiliar o usuário na decisão de abertura do negócio, prestando orientação
e informações pormenorizadas para realização do registro e da legalização de
empresa;
II - disponibilizar aos interessados, de forma presencial e pela rede mundial
de computadores, informações, orientações e instrumentos que permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou de inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quanto à
documentação exigível e à viabilidade do registro ou da inscrição;
III - instrumentalizar a solicitação e a impressão das certidões necessárias ao
funcionamento da empresa;
IV - permitir o acesso eletrônico necessário ao registro e à formalização das
microempresas e das empresas de pequeno porte;
V - fornecer orientação quanto às obrigações tributárias, além de outras fixadas
em regulamento.
§ 1º Para o pleno funcionamento da Sala do Empreendedor, o Poder Executivo
poderá firmar parceria com outras instituições públicas ou privadas para, entre
outras funcionalidades, mediante presença física ou virtual, oferecer orientação
sobre a abertura, funcionamento e encerramento de empresas, incluindo apoio

§ 2º A Sala do Empreendedor deverá permitir o acesso à sistema integrado com
órgãos de registro e licenciamento.
Seção IV
Do Portal do Empreendedor

Parágrafo único. Constarão, também, do Portal do Empreendedor as matérias
relacionadas ao Portal de Compras do Município e aos Editais de Leilões, promovidos pelo Poder Público para facilitar o acesso das microempresas e das
empresas de pequeno porte ao regime favorecido para aquisição ou para fornecimento de bens e serviços.
Seção V
Do Agente de Desenvolvimento
Art. 13. Caberá ao Poder Público Municipal designar Agente de Desenvolvimento para a efetivação do disposto nesta Lei Complementar, observadas as
especificidades locais.
§ 1º A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de
articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e
territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que
visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas na Lei Complementar Federal n. 123, de 2006.
§ 2º O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os requisitos previstos no
art. 85-A, § 2º da Lei Complementar Federal n. 123, de 2006 e suas alterações.
§ 3º O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente
com as entidades municipais e o apoio e representação empresarial, prestarão
suporte aos referidos agentes na forma de capacitação, estudos e pesquisas,
publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências.
CAPÍTULO IV
DA ABERTURA, DAS ALTERAÇÕES CADASTRAIS E DO FECHAMENTO DE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Seção I
Disposições Gerais
Art. 14. O Município deverá utilizar o Cadastro Sincronizado Nacional, e para
isso terá que firmar convênios com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Junta Comercial do Estado.
§ 1º A operacionalização e utilização do Cadastro Sincronizado Nacional estarão condicionadas aos ajustes técnicos e aparelhamento da prefeitura, necessários para iniciar os processos de formatação de sistemas e para a efetiva
disponibilização para os beneficiários.
§ 2º Fica dispensado o reconhecimento de firmas em cartório na apresentação
de documentos para abertura, alteração, fechamento ou baixa de empresas,
quando assinado na presença do servidor público a quem deva ser apresentado.
Seção II
Da Consulta Prévia
Art. 15. Para a realização da pesquisa prévia à elaboração ou à alteração de
ato constitutivo, será facilitado o acesso às informações no Portal do Empreendedor, ficando disponibilizada orientação presencial na Sala do Empreendedor
relativamente:
I - à descrição oficial do endereço de seu interesse e à possibilidade do exercício da atividade desejada no local escolhido;
II - aos requisitos necessários à obtenção das autorizações para o funcionamento, segundo a natureza da atividade pretendida, o porte, o grau de risco e
a localização;
III - à possibilidade de uso do nome empresarial escolhido.
§ 1º Será mantida no Portal do Empreendedor a lista atualizada das atividades
consideradas de alto risco, que exigirão inspeção antes da concessão do Alvará
de Funcionamento.
§ 2º Serão gratuitos todos os atendimentos e orientações realizados com base
em dados franqueados pela União, Estados ou Municípios, bem como todas as
atividades realizadas pelo Portal do Empreendedor ou pela Sala do Empreendedor, sem prejuízo das disposições constantes da Lei Federal n. 11.598, de

Ano XII - Edição nº 2.052 Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS -06 de Dezembro de 2017 - Página 05
2007 - REDESIM e da Lei Complementar Federal n. 123, de 2006.
Art. 16. A resposta à consulta prévia será expedida num prazo máximo de quarenta e oito horas para o endereço eletrônico fornecido ou, se for o caso, para
o endereço postal do requerente, informando sobre a compatibilidade do local
com a atividade pretendida.
Seção III
Do Registro, da Alteração e da Baixa
Art. 17. Será assegurado aos empresários e pessoas jurídicas:
I - entrada única de dados e documentos;
II - processo de registro e legalização integrado entre os órgãos e entes envolvidos, por meio de sistema informatizado que garanta sequenciamento das
seguintes etapas: consulta prévia de nome empresarial e de viabilidade de localização, registro empresarial, inscrições fiscais e licenciamento de atividade;
III - registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas) 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 sócios ou dos administradores por tais
obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
Art. 18. Os órgãos e as entidades envolvidos na abertura e no fechamento de
empresas, que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações
de funcionamento, somente realizarão vistorias após o início de operação do
estabelecimento, exceto nos casos em que o grau de risco seja considerado
alto pela legislação.
Parágrafo único. Na hipótese de indeferimento do registro, o interessado será
informado sobre o respectivo motivo.
Seção IV
Do Microempreendedor Individual (MEI)
Art. 19. O registro do microempreendedor individual referido desta Lei Complementar será efetuado diretamente no Portal do Empreendedor, consoante
legislação nacional, observando-se, ainda:
I - o acesso às informações necessárias será disponibilizado por meio eletrônico
no Portal do Empreendedor;
II - será fornecida orientação presencial e meio de acesso aos portais eletrônicos na Sala do Empreendedor, bem como meios para preenchimento e impressão dos formulários necessários à efetivação do seu registro.
Art. 20. Nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei Complementar Federal n. 123, de 14
de dezembro de 2006, ficam reduzidos a 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 Microempreendedor 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 exercício de
profissões regulamentadas.
CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
Art. 21. A fiscalização das microempresas deverá ter natureza prioritariamente
orientadora.
§ 1º Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada a ocorrência de resistência ou de embaraço
à fiscalização.
§ 2º A dupla visita consiste em uma primeira ação, com a finalidade de verificar
a regularidade do estabelecimento e, em ação posterior, de caráter punitivo,
quando verificada qualquer irregularidade na primeira visita, e não for efetuada
a respectiva regularização no prazo determinado.
§ 3º Ressalvadas as hipóteses previstas no § 1º deste artigo, caso seja constatada alguma irregularidade na primeira visita do agente público, o mesmo
formalizará Termo de Ajustamento de Conduta, conforme regulamentação, devendo sempre conter a respectiva orientação e o plano negociado com o responsável pelo estabelecimento.
§ 4º A definição e a classificação das atividades consideradas de alto e de baixo
risco, para fins de licenciamento obedecerão às regras contidas da Resolução
CGSIM (REDESIM) n. 22, de 22 de junho de 2010.
CAPÍTULO VI
DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Art. 22. Ficam mantidos pelo Poder Público Municipal todos os benefícios concedidos às microempresas e empresas de pequeno porte, formalizadas até a
referida data, conforme disposição da Lei Complementar Federal n. 123, de

2006 e consequentes ajustes do Comitê Gestor Federal, sendo exigido qualquer majoração tributária somente a partir de 1º de janeiro de 2010.
Art. 23. Por força do art. 35 da Lei Complementar Federal n. 123, de 2006,
aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e empresa
de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas aos juros,
multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda.
Parágrafo único. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas na Lei Complementar
Federal n. 123, de 2006, porém não optantes no Simples Nacional, os dispositivos do Código Tributário Municipal – Lei Complementar n. 8, de 2001.
Art. 24. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, não poderão apropriar-se nem transferir créditos ou contribuições nele previstas, bem como, utilizar ou destinar qualquer valor a título de
incentivo fiscal.
§ 1º No caso dos serviços previstos no § 2º do art. 6º da Lei Complementar Federal n. 116, de 31 de julho de 2003, prestados por microempresas e empresas
de pequeno porte, o tomador do serviço deverá reter o montante correspondente na forma da legislação do Município onde estiver localizado que será abatido
no valor a ser recolhido nos moldes da Lei Complementar n. 123, de 2006.
§ 2º Para as hipóteses de venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, deverá o Poder Público Municipal, independentemente da receita bruta
recebida no mês pelo contribuinte, estabelecer valores fixos mensais para recolhimento do ISSQN devido por microempresas e empresas de pequeno porte
enquadradas na Lei Complementar Federal n. 123, de 2006 e que aufira receita
bruta, no ano-calendário anterior, dentro do limite disposto nos §§ 18 e 19, e
inciso II, do § 14, do art. 18 da referida Lei Complementar Federal e atendidas
as exigências definidas pelo respectivo Comitê Gestor.
Art. 25. Deverão ser aplicados os incentivos fiscais municipais de qualquer
natureza às microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas na Lei
Complementar Federal n. 123, de 2006, porém não optantes no Simples Nacional e desde que preenchidos os requisitos e condições legais estabelecidos.
Art. 26. A Sala do Empreendedor prevista nesta Lei Complementar deverá atribuir todas as orientações, informações e conclusões relativas a este capítulo às
microempresas e empresas de pequeno porte nela enquadrada, podendo ainda, disponibilizar material para compreensão e capacitação do empreendedor.
Art. 27. É concedido parcelamento, em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais sucessivas, cujo valor mínimo será de R$ 100,00 (cem reais), dos débitos
relativos ao ISSQN e demais débitos com o Município, de responsabilidade das
MPE’s, relativos a fatos geradores ocorridos até a data de publicação desta lei.
Art. 28. O Poder Público Municipal recolherá, por meio de documento único de
arrecadação, todas as taxas e contribuições existentes ou que venham a ser
criadas.
CAPÍTULO VII
DO ACESSO AOS MERCADOS
Seção I
Das Contratações Públicas
Art. 29. Nas contratações públicas do Município, 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 políticas públicas
e o incentivo à inovação tecnológica.
Art. 30. Para a ampliação da participação das microempresas e das empresas de pequeno porte nas licitações, a Administração Pública Municipal deverá,
sempre que possível:
I - instituir cadastro próprio, de acesso livre, ou adequar os eventuais cadastros
existentes, para identificar as microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas local e regionalmente, juntamente com suas linhas de fornecimento,
de modo a possibilitar a notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias;
II - padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços e obras contratados, de modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte para
que adequem os seus processos produtivos;
III - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que restrinjam, injustificadamente, a participação das microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas local e regionalmente;
IV - considerar, na construção de itens, grupos ou lotes da licitação, a oferta
local ou regional dos bens e serviços a serem contratados.
Art. 31. A Administração Municipal deverá realizar licitação presencial ou eletrônica, descrevendo o objeto da contratação de modo a não excluir a participação
das microempresas e empresas de pequeno porte locais no processo licitatório.
Art. 32. As contratações diretas por dispensa de licitação com base nos termos
dos arts. 24 e 25 da Lei Federal n. 8.666, de 1993, deverão ser preferencial-
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mente realizadas com microempresas e empresas de pequeno porte sediadas
no local ou regionalmente.
Art. 33. Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta
entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou
da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social, sendo o balanço exigido apenas no ato de assinatura do contrato ou instrumento congênere, no caso do licitante vencedor.
Art. 34. Para habilitação em quaisquer licitações do Município, para fornecimento de bens para pronta entrega ou serviços imediatos, bastará às microempresas e às empresas de pequeno porte a apresentação dos seguintes documentos:
I – ato constitutivo da empresa, devidamente registrado;
II – inscrição no CNPJ, com a distinção de ME ou EPP, para fins de qualificação;
III - certidão atualizada de inscrição na Junta Comercial do Estado, com a designação do porte (ME ou EPP).
Art. 35. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas
de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como
condição para participação na licitação.
§ 1º O disposto no caput não dispensa a apresentação da documentação fiscal
para participação na licitação, sendo requisito, nesta etapa, a apresentação da
documentação mesmo que com a validade vencida.
§ 2º Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o caput, será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
§ 3º Para aplicação do disposto no § 2º, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir:
I - da divulgação do resultado da fase de habilitação, na licitação na modalidade
pregão; ou
II - da divulgação do resultado do julgamento das propostas, nas modalidades
de licitação previstas na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 4º A prorrogação do prazo previsto no § 2º poderá ser concedida, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação
de justificativa.
§ 5º A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os §§ 2º e 4º.
§ 6º A não regularização da documentação no prazo previsto nos §§ 2º e 4º implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 87 da Lei Federal n. 8.666, de 1993, sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação.
Art. 36. Nas licitações para a aquisição de bens e produtos de natureza divisível,
e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, a administração
pública deverá reservar cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para
a contratação de microempresas e de empresas de pequeno porte.
§ 1º Não havendo vencedor para a cota reservada, esta deverá ser adjudicada
ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.
§ 2º O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.
§ 3º Aplica-se o disposto no caput sempre que houver, local ou regionalmente,
o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresa
ou como empresa de pequeno porte, e que atendam às exigências constantes
no instrumento convocatório.
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver
vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
§ 5º Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os itens ou os lotes
de licitação possuírem valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
tendo em vista a aplicação da licitação exclusiva prevista nesta lei.
Art. 37. Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e para empresas de pequeno porte.
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas
pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
dez por cento superiores ao menor preço, ressalvado o disposto no § 2º deste
artigo.

§ 2º Na modalidade de pregão, entende-se haver empate quando as ofertas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até cinco por cento superiores ao menor preço.
§ 3º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida
não houver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 4º A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte forma:
I - ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito; e
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
§ 5º Não se aplica o sorteio a que se refere o inciso III do § 4º quando, por sua
natureza, o procedimento não admitir o empate real, como acontece na fase de
lances do pregão, em que os lances equivalentes não são considerados iguais,
sendo classificados de acordo com a ordem de apresentação pelos licitantes.
§ 6º No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou a
empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar
nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão.
§ 7º Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem nova proposta será estabelecido pelo órgão ou pela entidade contratante e
estará previsto no instrumento convocatório.
§ 8º Nas licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferido levando em
consideração o resultado da ponderação entre a técnica e o preço na proposta
apresentada pelos licitantes, sendo facultada à microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada a possibilidade de apresentar proposta de
preço inferior, nos termos do regulamento.
§ 9º Conforme disposto nos §§ 14 e 15 do art. 3º da Lei Federal n. 8.666, de
1993, o critério de desempate previsto neste artigo observará a seguinte regra:
I - quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme
regulamento.
§ 10. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos incisos I, II e III
do § 4º, o contrato será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
Art. 38. A Administração Pública Municipal deverá realizar processo licitatório
destinado, exclusivamente, à participação de microempresas e de empresas
de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), observado o inciso II do art. 49 da Lei Complementar Federal n. 123,
de 2006.
Parágrafo único. Quando a licitação realizada para participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte for deserta ou fracassada, o processo poderá ser repetido, não havendo a obrigatoriedade da participação exclusiva.
Art. 39. Não se aplica o disposto nos arts. 36 e 38 desta Lei Complementar
quando:
I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente
e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou
representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado,
justificadamente;
III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei
Federal n. 8.666, de 1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos I e
II do caput do referido art. 24, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente por microempresas e empresas de pequeno porte, observados, no que
couber, os incisos I, II e IV do caput deste artigo; ou
IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos um dos seguintes objetivos:
1. promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;
2. ampliar a eficiência das políticas públicas; e
3. incentivar a inovação tecnológica.
Art. 40. Em todos os processos licitatórios será permitida a participação de mi-
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croempresas ou de empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, constituídas por meio de sociedade de propósito específico, nos termos da
Lei Complementar Federal n. 123, de 2006.
Art. 41. O Município proporcionará a capacitação dos pregoeiros, da equipe
de apoio e dos membros das comissões de licitação da administração pública
sobre o que dispõe esta Lei Complementar.
Seção II
Do Estímulo ao Mercado Local
Art. 42. A Administração Pública Municipal incentivará a realização de feiras de
produtores e de artesãos, assim como apoiará missão técnica para exposição e
venda de produtos locais em outros Estados de grande comercialização.
Art. 43. A Administração Pública Municipal criará espaços públicos para comercialização da produção rural, do artesanato e de outros artigos dos negócios
locais além de organizar ruas, polos ou centros comerciais de comercialização
para pequenos negócios.
CAPÍTULO VIII
DO ASSOCIATIVISMO
Art. 44. A Administração Pública Municipal estimulará a organização de empreendedores fomentando o associativismo, cooperativismo e consórcios, em
busca da competitividade e contribuindo para o desenvolvimento local integrado
e sustentável.
§ 1º O associativismo, cooperativismo e consórcio referidos no caput deste artigo destinar-se-ão ao aumento de competitividade e a sua inserção em novos
mercados internos e externos, por meio de ganhos de escala, redução de custos, gestão estratégica, maior capacitação, acesso ao crédito e a novas tecnologias.
§ 2º É considerada sociedade cooperativa, para efeitos desta Lei Complementar, aquela devidamente registrada nos órgãos públicos e entidades previstas
na legislação federal.
Art. 45. A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação econômica do Município e incentivar o fortalecimento das principais atividades empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas.
Art. 46. O Poder Executivo adotará mecanismos de incentivo às cooperativas e
associações, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do
sistema associativo e cooperativo no Município através do (a):
I – estímulo a inclusão do estudo do cooperativismo e associativismo nas escolas do Município, visando ao fortalecimento da cultura empreendedora como
forma de organização de produção, do consumo e do trabalho;
II – estímulo a forma cooperativa de organização social, econômica e cultural
nos diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na legislação vigente;
III – estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho,
visando a inclusão da população do Município no mercado produtivo fomentando alternativas para a geração de trabalho e renda;
IV – criação de instrumentos específicos de estímulo a atividade associativa e
cooperativa destinadas à exportação;
V – apoio aos funcionários públicos e aos empresários locais para organizarem
se em cooperativas de crédito e consumo;
VI – cessão de bens e imóveis do Município;
VII – isenção do pagamento de Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbana,
sob a condição de que cumpram as exigências da legislação tributária do Município.
CAPÍTULO IX
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 47. Para efeito do disposto neste Capítulo considera-se:
I - inovação: a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem
como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou
processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou
produtividade, resultando em maior competitividade no mercado;
II - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que
tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e
a promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;
III - Instituição Científica e Tecnológica (ICT): órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;
IV - núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão constituído por uma ou
mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação;
V - instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei Federal n.
8.958, de 20 de dezembro de 1994, com a finalidade de dar apoio a projetos

de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico;
VI - incubadora de empresas: ambiente destinado a abrigar microempresas e
empresas de pequeno porte, cooperativas e associações nascentes, em caráter
temporário, dotado de espaço físico delimitado e infraestrutura, e que oferece
apoio para consolidação dessas empresas;
VII - parque tecnológico: empreendimento implementado na forma de projeto
urbano e imobiliário, com delimitação de área para a localização de empresas,
instituições de pesquisa e serviços de apoio, para promover pesquisa e inovação tecnológica e dar suporte ao desenvolvimento de atividades empresariais
intensivas em conhecimento; VIII – condomínios empresariais: a edificação ou
conjunto de edificações destinadas à atividade industrial ou de prestação de
serviços ou comercial, na forma da lei.
Seção II
Do Apoio à Inovação
Subseção I
Da Gestão da Inovação
Art. 48. O Poder Público Municipal poderá criar Comissão Permanente de Tecnologia do Município, com a finalidade de promover a discussão de assuntos
relativos à pesquisa e ao desenvolvimento científico-tecnológico de interesse
do Município.
§ 1º São assuntos de competência da Comissão de que trata o presente artigo
o acompanhamento dos programas de tecnologia do Município e a proposição
de ações na área de Ciência, Tecnologia e Inovação de interesse do Município e
vinculadas ao apoio a microempresas e a empresas de pequeno porte.
§ 2º A Comissão referida no caput deste artigo será constituída por representantes, titular e suplentes, de instituições científicas e tecnológicas, centros de
pesquisa tecnológica, agências de fomento e instituições de apoio, associações
de microempresas e empresas de pequeno porte e de Secretaria Municipal que
Prefeitura Municipal vier a indicar.
Subseção II
Do Fundo Municipal de Inovação Tecnológica
Art. 49. O Poder Público Municipal poderá instituir o Fundo Municipal de Inovação Tecnológica – FMIT, com o objetivo de fomentar a inovação tecnológica no
Município e de incentivar as empresas nele instaladas a realizar investimentos
em projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação.
§ 1º Os recursos que compõem o FMIT serão utilizados no financiamento de
projetos que contribuam para expandir e consolidar centros empresariais de
pesquisa e desenvolvimento e elevar o nível de competitividade das empresas
inscritas no Município, pela inovação tecnológica de processos e produtos.
§ 2º Não será permitida a utilização dos recursos do FMIT para custear despesas correntes de responsabilidade da Prefeitura Municipal, ou de qualquer
outra instituição, exceto quando previstas em projetos ou programas de trabalho
de duração previamente estabelecida, inclusive, simpósios, seminários, visitas
técnicas e treinamentos de interesse público.
§ 3º Constituem receita do FMIT:
I – dotações consignáveis no orçamento geral do Município;
II – recursos dos encargos cobrados das empresas beneficiárias do Fundo de
Desenvolvimento Industrial do Município;
III – recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados
com órgãos ou instituições de natureza pública, inclusive agências de fomento;
IV – convênios, contratos e doações realizadas por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas;
V – doações, auxílios, subvenções e legados, de qualquer natureza, de pessoa
físicas ou jurídicas do país ou exterior;
VI – retorno de operações de crédito, encargos e amortizações, concedidos
com recursos do FMIT; VII – recursos de empréstimos realizados com destinação para pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica;
VIII – recursos oriundos de heranças não reclamadas;
IX – rendimentos de aplicação financeira dos seus recursos;
X – outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo.
Art. 50. regulamentação das condições de acesso aos recursos do FMIT e as
normas que regerão a sua operação, inclusive a unidade responsável por sua
gestão, serão definidas em ato do Poder Executivo Municipal, a ser encaminhada até 60 (sessenta) dias úteis após a sua instalação.
Art. 51. O FMIT poderá conceder recursos financeiros através das seguintes
modalidades de apoio:
I - bolsas de estudo para estudantes graduados;
II - bolsas de iniciação técnico-científica, para alunos de 2º grau e universitários;
III - auxílio para elaboração de teses, monografias e dissertações para graduandos e pós-graduandos;
IV - auxílio à pesquisa e estudos, para pessoas físicas e jurídicas;
V - auxílio à realização de eventos técnicos, encontros, seminários, feiras, expo-
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sições e cursos organizados por instituições e entidades;
VI - auxílio para obras e instalações-projetos de aparelhamento de laboratórios
e construção de infraestrutura técnico-científica, de propriedade do Município.
Art. 52. Somente poderão ser apoiados com recursos do FMIT os projetos que
apresentem mérito técnico compatível com a sua finalidade, natureza e expressão econômica.
Art. 53. Sempre que se fizer necessária a avaliação do mérito técnico dos projetos, bem como da capacitação dos proponentes, será procedida por pessoas
de comprovada experiência no respectivo campo de atuação.
Art. 54. Os recursos do FMIT serão concedidos às pessoas físicas e/ou jurídicas que submeterem ao Município projetos portadores de mérito técnico, de
interesse para o desenvolvimento do Municipalidade, mediante contratos ou
convênios, nos quais estarão ficados os objetivos do projeto, o cronograma físico-financeiro, as condições de prestação de contas, as responsabilidades das
partes e as penalidades contratuais, obedecidas as prioridades que vierem a
ser estabelecidas pela Política Municipal de Ciência e Tecnologia.
Art. 55. A concessão de recursos do FMIT poderá se dar das seguintes formas:
I - fundo perdido;
II - apoio financeiro reembolsável;
III - financiamento de risco; e
IV - participação societária.
Art. 56. Os beneficiários de recursos previstos nesta lei farão constar o apoio
recebido do FMIT quando da divulgação dos projetos e atividades e de seus
respectivos resultados.
Art. 57. Os resultados ou ganhos financeiros decorrentes da comercialização
dos direitos sobre conhecimentos, produtos e processos que porventura venham a ser gerados em função da execução de projetos e atividades levadas a
cabo com recursos municipais, serão revertidos a favor do FMIT e destinados
à modalidades de apoio estipuladas no inciso V do art. 47 desta Lei Complementar.
Art. 58. Os recursos arrecadados pelo Município, gerados por aplicação do
FMIT, a qualquer título, serão integralmente revertidos em favor deste fundo.
Art. 59. Somente poderão receber recursos aqueles proponentes que estejam
em situação regular frente ao Município, ao incluídos o pagamento de impostos
devidos e a prestação de contas relativas e projetos de ciência e tecnologia já
aprovados e executados com recursos do Poder Executivo Municipal.
Art. 60. O Poder Público Municipal indicará Secretaria Municipal que será responsável pelo acompanhamento das atividades que vierem a ser desenvolvidas
no âmbito do FMIT, zelando pela eficiência e economicidade no emprego dos
recursos e fiscalizando o cumprimento de acordos que venham a ser celebrados.

racterísticas e forma de operacionalização.
Subseção IV
Dos Incentivos Fiscais e à Inovação
Art. 62. Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover desoneração,
sob a forma de crédito fiscal, das atividades de inovação executadas por microempresas e empresas de pequeno porte, individualmente ou de forma compartilhada.
§ 1º A desoneração referida no caput deste artigo terá a forma de crédito fiscal
cujo valor será equivalente ao despendido com atividades de inovação, limitado
ao valor máximo de 50% (cinquenta por cento) dos tributos municipais devidos.
§ 2º Poderão ser depreciados na forma da legislação vigente os valores relativos a dispêndios incorridos com instalações fixas e aquisição de aparelhos,
máquinas e equipamentos destinados à utilização em programas de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico, metrologia, normalização técnica e avaliação
de conformidade, aplicáveis a produtos, processos, sistemas e pessoal, procedimentos de autorização de registros, licenças, homologações e suas formas
correlatas, bem como relativos a procedimentos de proteção de propriedade
intelectual, podendo o saldo não depreciado ser excluído na determinação do
lucro real, no período de apuração em que for concluída a sua utilização.
§ 3º As medidas de desoneração fiscal previstas neste artigo poderão ser usufruídas desde que:
I – o contribuinte notifique previamente o Poder Público Municipal sua intenção
de se valer delas;
II – o beneficiado mantenha a todo o tempo registro contábil organizado das
atividades incentivadas.
§ 4º Para fins da desoneração referida neste artigo, os dispêndios com atividades de inovação deverão ser contabilizados em contas individualizadas por
programa realizado.
Subseção V
Do Ambiente de Apoio à Inovação
Art. 63. O Poder Público Municipal manterá programa de desenvolvimento empresarial, inclusive instituindo incubadoras de empresas, com a finalidade de
desenvolver microempresas e empresas de pequeno porte de vários setores
de atividade.
§ 1º A Prefeitura Municipal será responsável pela implementação do programa
de desenvolvimento empresarial referido no caput deste artigo, por si ou em
parceria com entidades de pesquisa e apoio à microempresas e empresas de
pequeno porte, órgãos governamentais, agências de fomento, instituições científicas e tecnológicas, núcleos de inovação tecnológica e instituições de apoio.

Subseção III
Da Suplementação pelo Município de Projetos de Fomento à Inovação

§ 2º As ações vinculadas à operação de incubadoras serão executadas em local
especificamente destinado para tal fim, ficando a cargo da Municipalidade as
despesas com aluguel, manutenção do prédio, fornecimento de água e demais
despesas de infraestrutura.

Art. 61. O Poder Público Municipal divulgará anualmente a parcela de seu orçamento anual que destinará à suplementação e ampliação do alcance de projetos governamentais de fomento à inovação e à capacitação tecnológica que beneficiem microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no Município.

§ 3º A Prefeitura Municipal manterá, por si ou com entidade gestora que designar, e por meio de pessoal de seus quadros ou mediante convênio, órgão
destinado à prestação de assessoria e avaliação técnica à microempresas e
empresas de pequeno porte.

§ 1º Os recursos referidos no caput deste artigo poderão:

§ 4º O prazo máximo de permanência no programa é de 2 (dois) anos para que
as empresas atinjam suficiente capacitação técnica, independência econômica
e comercial, podendo ser prorrogado por prazo não superior a 2 (dois) anos
mediante avaliação técnica. Findo o prazo, as empresas participantes se transferirão para área de seu domínio ou que vier a ser destinada pelo Poder Público
Municipal a ocupação preferencial por empresas egressas de incubadoras do
Município.

I - suplementar ou substituir contrapartida das empresas atendidas pelos respectivos projetos;
II - cobrir gastos com divulgação e orientação destinada a empreendimentos
que possam receber benefícios dos projetos;
III - servir como contrapartida de convênios com entidades de apoio a microempresas e empresas de pequeno porte, em ações de divulgação dos projetos,
atendimento técnico e disseminação de conhecimento.
§ 2º O Poder Público Municipal criará, por si ou em conjunto com entidades designada pelo Poder Público Municipal, serviço de esclarecimento e orientação
sobre a operacionalização dos projetos referidos no caput deste artigo, visando
ao enquadramento neles de microempresas e empresas de pequeno porte e à
adoção correta dos procedimentos para tal necessários.
§ 3º O serviço referido no caput deste artigo compreende:
I - a divulgação de editais e outros instrumentos que promovam o desenvolvimento tecnológico e a inovação de microempresas e empresas de pequeno
porte;
II - a orientação sobre o conteúdo dos instrumentos, as exigências neles contidas e respectivas formas de atendê-las;
III - apoio no preenchimento de documentos e elaboração de projetos;
IV - recebimento de editais e encaminhamento deles a entidades representativas de micro e pequenos negócios;
V - promoção de seminários sobre modalidades de apoio tecnológico, suas ca-

Art. 64. Os incentivos para a constituição de condomínios empresariais e empresas de base tecnológica estabelecidas individualmente, bem como para as
empresas estabelecidas em incubadoras, constituem-se de:
I – isenção de IPTU pelo prazo de 10 (dez) anos, incidentes sobre a construção
ou acréscimos realizados no imóvel, inclusive quando se tratar de imóveis locados, desde que esteja previsto no contrato de locação que o recolhimento do
referido imposto é ônus do locatário; e o prédio servir bem no caso de incubadoras as espécies empresariais referidas no capítulo como, enquanto a empresa
se encontrar incubada;
II – redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidentes sobre o valor da mão-de-obra contratada para execução de
construção, acréscimos ou reformas realizados no imóvel para 2% (dois por
cento);
III – isenção da taxa de alvará e licença de funcionamento;
IV – isenção da Taxa de Vigilância Sanitária, por 10 (dez) anos, para empresas
que exerçam atividades sujeitas ao seu pagamento;
V – isenção de taxas e licenças para execução de obras, taxa de vistoria parcial
ou final das obras, incidentes sobre a construção ou acréscimos realizados no
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imóvel objeto do empreendimento.
Parágrafo único. Entende-se por empresa incubada aquela estabelecida fisicamente em incubadora de empresas com constituição jurídica e fiscal própria.
Art. 65. O Poder Público Municipal apoiará e coordenará iniciativas de criação e
implementação de parques tecnológicos, inclusive mediante aquisição ou desapropriação de área de terreno do Município para essa finalidade.
§ 1º Para consecução dos objetivos de que trata o presente artigo, a Administração Pública Municipal celebrará os instrumentos jurídicos apropriados, inclusive
convênios e outros instrumentos jurídicos específicos, com órgãos da administração direta ou indireta, federal ou estadual, bem como com organismos
internacionais, instituições de pesquisa, universidades, instituições de fomento, investimento ou financiamento, buscando promover a cooperação entre os
agentes envolvidos e destes com empresas cujas atividades estejam baseadas
em conhecimento e inovação tecnológica.
§ 2º Para receber os benefícios referidos no caput deste artigo, o parque tecnológico deverá atender aos seguintes critérios, observada a legislação pertinente:
I – ter personalidade jurídica própria e objeto social específico compatível com
as finalidades previstas nesta lei;
II – possuir modelo de gestão compatível com a realização de seus objetivos,
o qual deverá prever órgão técnico que zele pelo cumprimento do objeto social
do parque tecnológico;
III – apresentar projeto urbanístico-imobiliário para a instalação de empresas
inovadoras ou intensivas em conhecimento, instituições de pesquisa e prestadoras de serviços ou de suporte à inovação tecnológica;
IV – apresentar projeto de planejamento que defina e avalie o perfil das atividades do parque, de acordo com as competências científicas e tecnológicas das
entidades locais e as vocações econômicas regionais;
V – demonstrar a viabilidade econômica e financeira do empreendimento, incluindo, se necessário, projetos associados, complementares em relação às
atividades principais do parque; VI – demonstrar que dispões, para desenvolver
suas atividades, de recursos próprios ou oriundos de instituições de fomento,
instituições financeiras e/ ou outras instituições de apoio às atividades empresariais.
§ 3º O Poder Público Municipal indicará Secretaria Municipal a quem competirá:
I – zelar pela eficiência dos integrantes do Parque Tecnológico, mediante ações
que facilitem sua ação conjunta e a avaliação de suas atividades e funcionamento;
II – fiscalizar o cumprimento de acordos que venham a ser celebrados com
Poder Público.
CAPÍTULO X
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO
Art. 66. A Administração Pública Municipal, para estímulo ao crédito e à capitalização dos empreendedores e das microempresas e empresas de pequeno
porte, poderá reservar em seu orçamento anual, percentual a ser utilizado para
apoiar programas de crédito e ou garantias, isolados ou suplementarmente aos
programas instituídos pela União, de acordo com regulamentação do Poder
Executivo.
Art. 67. A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a criação e o
funcionamento:
I - de linhas de microcrédito operacionalizadas por meio de instituições, tais
como cooperativas de crédito, sociedades de crédito ao empreendedor e organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), dedicadas ao microcrédito com atuação no âmbito do município ou da região da microempresa e da
empresa de pequeno porte instalada no Estado;
II - de estruturas legais, focadas na garantia de crédito com atuação no âmbito
do município ou da região da microempresa e da empresa de pequeno porte
instalada no Estado.
Art. 68. A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a instalação e
a manutenção, no Município, de cooperativas de crédito e outras instituições
financeiras, públicas e privadas, que tenham como principal finalidade a realização de operações de crédito com microempresas e empresas de pequeno
porte.
Art. 69. A Administração Pública Municipal fica autorizada a criar Comitê Estratégico de Orientação ao Crédito, coordenada pelo Poder Executivo do Município, e constituído por agentes públicos, associações empresariais, profissionais
liberais, profissionais do mercado financeiro e de capitais, com objetivo de sistematizar as informações relacionadas a crédito e financiamento e disponibilizá-las aos empreendedores e às microempresas e empresas de pequeno porte
do Município, por meio da Sala do Empreendedor.
§ 1º Por meio desse Comitê, a Administração Pública Municipal disponibilizará
as informações necessárias ao Micro e Pequeno Empresário localizados no
Município a fim de obter linhas de crédito menos onerosas e com menos burocracia.

§ 2º Também serão divulgadas as linhas de crédito destinadas ao estímulo à
inovação, informando-se todos os requisitos necessários para o recebimento
desse benefício.
§ 3º A participação no comitê não será remunerada.
Art. 70. A Administração Pública Municipal poderá criar ou participar de fundos,
destinados à constituição de garantias que poderão ser utilizadas em operações
de empréstimos bancários solicitados por empreendedores, microempresas e
empresas de pequeno porte estabelecidos no Município, junto aos estabelecimentos bancários, para capital de giro, investimentos em máquinas e equipamentos ou projetos que envolvam a adoção de inovações tecnológicas.
Art. 71. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Governo do Estado, através de órgãos competentes destinado à concessão de
créditos a microempreendimentos do setor formal ou informal instalados no Município, para capital de giro e investimentos em máquinas e equipamentos ou
projetos que envolvam a adoção de inovações tecnológicas, nos termos do estabelecido na Lei Federal n. 9.533, de 30 de abril de 1997 e no Decreto Federal
n. 43.283, de 3 de julho de 1998.
Art. 72. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar TERMO DE ADESÃO AO BANCO DA TERRA (ou seu sucedâneo), com a União, por intermédio
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, visando a instituição do Núcleo Municipal Banco da Terra no Município (conforme definido por meio da Lei Complementar n. 93, de 4 de fevereiro de 1996, e Decreto Federal n. 3.475, de 19
de maio de 2000), para a criação do projeto BANCO DA TERRA, cujos recursos
serão destinados à concessão de créditos a microempreendimentos do setor
rural no âmbito de programas de reordenação fundiária.
CAPÍTULO XI
DA MEDIAÇÃO E DA ARBITRAGEM
Art. 73. O Município poderá celebrar parcerias com entidades locais, inclusive com o Poder Judiciário, objetivando estimular a utilização dos institutos de
conciliação prévia, mediação e arbitragem para solução de conflitos de interesse das empresas de pequeno porte e das microempresas localizadas em seu
território.
§ 1º O estímulo a que se refere o caput deste artigo compreende campanhas de
divulgação, serviços de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado
e favorecido no tocante aos custos administrativos e aos honorários cobrados.
§ 2º Com base no caput deste artigo, o Município também poderá formar parceria com o Poder Judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e as
universidades, com a finalidade de criar e implantar o setor de conciliação extrajudicial, bem como postos avançados do mesmo.
CAPÍTULO XII
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Art. 74. O Poder Público Municipal poderá promover parcerias com órgãos governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores
rurais, que visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos rurais,
mediante aplicação de conhecimento técnico na atividade produtora de microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 1º Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais,
cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a implementação de projetos mediante geração e disseminação
de conhecimento, fornecimento de insumos a pequenos e médios produtores
rurais; contratação de serviços para a locação de máquinas, equipamentos e
abastecimento; e outras atividades rurais de interesse comum.
§ 2º Somente poderão receber os benefícios das ações referidas no caput deste
artigo, pequenos e médios produtores rurais que, em conjunto ou isoladamente,
tiverem seus respectivos planos de melhoria aprovados por comissão formada
por 3 (três) membros, representantes de segmentos da área rural, indicados
pelo Poder Público Municipal, os quais não terão remuneração e cuja composição será rotativa.
§ 3º Estão compreendidas no âmbito deste artigo atividades de conversão de
sistema de produção convencional para sistema de produção orgânica, entendido como tal aquele no qual se adotam tecnologias que otimizem o uso de
recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover autossustentação, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência
de energias não renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos e outros
insumos artificiais tóxicos, assim como de organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção,
armazenamento e de consumo.
§ 4º Competirá à Secretaria Municipal que for indicada pelo Poder Público Municipal disciplinar e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos
das parcerias referidas neste artigo.
CAPÍTULO XIII
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DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO
Art. 75. Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias, com
instituições públicas e privadas, para o desenvolvimento de projeto de educação empreendedora, com objetivo de disseminar conhecimento sobre gestão de
microempresas e empresas de pequeno porte, associativismo, cooperativismo,
empreendedorismo e assuntos afins.
§ 1º Estão compreendidos no âmbito do caput deste artigo ações de caráter curricular ou extracurricular, voltadas a alunos do ensino fundamental de escolas
públicas e privadas, assim como a alunos de nível médio e superior de ensino.
§ 2º Os projetos referidos neste artigo poderão assumir a forma de fornecimento
de cursos de qualificação; concessão de bolsas de estudo; complementação
de ensino básico público e particular; ações de capacitação de professores;
outras ações que o Poder Público Municipal entender cabíveis para estimular a
educação empreendedora.
Art. 76. Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com
órgãos governamentais, centros de desenvolvimento tecnológico e instituições
de ensino para o desenvolvimento de projetos de educação tecnológica, com
os objetivos de transferência de conhecimento gerado nas instituições de pesquisa, qualificação profissional e capacitação no emprego de técnicas de produção.
Art. 77. Fica o Poder Municipal autorizado a implantar programa para fornecimento de sinal de internet em banda larga via cabo, rádio ou outra forma, inclusive wirelles (Wi-Fi), para pessoas físicas, jurídicas e órgãos governamentais
do Município.
Parágrafo único. Caberá ao Poder Público Municipal estabelecer prioridades
no que diz respeito ao fornecimento do sinal de internet, valor e condições e
contraprestação pecuniária, vedações à comercialização e cessão do sinal a
terceiros, condições de fornecimento, assim como critérios e procedimentos
para liberação e interrupção do sinal.
Art. 78. O Poder Público Municipal poderá instituir programa de inclusão digital, com o objetivo de promover o acesso de micro e pequenas empresas do
Município à novas tecnologias da informações e comunicação, em especial à
internet.
Parágrafo único. Compreendem-se no âmbito do programa referido no caput
deste artigo: abertura e manutenção de espaços públicos dotados de computadores para acesso gratuito e livre à internet; o fornecimento de serviços integrados de qualificação e orientação; a produção de conteúdo digital e não-digital
para capacitação das empresas atendidas; a divulgação e a facilitação do uso
de serviços públicos oferecidos por meio da internet; a promoção de ações,
presenciais ou não, que contribuam para o suo de computadores e de novas
tecnologias; o fomento a projetos comunitários baseados no uso de tecnologia
da informação; a produção de pesquisas e informações sobre inclusão digital.
Art. 79. Fica autorizado o Poder Público Municipal a firmar convênio com dirigentes de unidades acadêmicas para o apoio ao desenvolvimento de associações civis, sem fins lucrativos, que reúnam individualmente as condições
seguintes:
I – ser constituída e gerida por estudantes;
II – ter como objetivo principal proporcionar aos seus partícipes condições de
aplicar conhecimentos teóricos adquiridos durante seu curso;
III – ter entre seus objetivos estatutários o de oferecer serviços a microempresas e a empresas de pequeno porte;
IV – ter em seu estatuto discriminação das atribuições, responsabilidades e
obrigações dos partícipes;
V – operar sob supervisão de professores e profissionais especializados.
CAPÍTULO XIV
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL, COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO E
MEIO AMBIENTE

IX – decoração de ambientes da empresa com obras de artistas e artesãos do
Município;
X – exposição, em ambientes sociais da empresa, de produtos típicos do Município de importância para a economia local;
XI – curso de educação empreendedora para empregados operacionais e administrativos;
XII – curso básico de informática para empregados operacionais e administrativos;
XIII – manutenção de microcomputadores conectados à internet para pesquisa
e consultas de funcionários em seus horários de folga, na proporção de 1 (um)
equipamento para cada 30 (trinta) funcionários;
XIV – oferecimento, uma mês por mês, aos funcionários, em horário a ser convenientemente estabelecido pela empresa, de espetáculo artístico (teatro, música, dança) encenados por artistas locais;
XV – premiação de associações de bairro que promovam mutirões ambientais
contra o desperdício de água, promoção da reciclagem e pela coleta seletiva;
XVI – proteção dos recursos hídricos e ampliação do serviço de tratamento e
coleta de esgoto;
XVII – apoio a profissionais da empresa “palestrantes voluntários” nas escolas
do Município.
§ 1º As medidas relacionadas nos parágrafos anteriores deverão estar plenamente implementadas no prazo de 1 (um) ano após o início das operações da
empresa no Município.
§ 2º O teor de qualquer das medidas anteriormente relacionadas só poderá ser
alterado por solicitação expressa da empresa e concordância documentada da
Prefeitura Municipal.
Art. 81. O monitoramento da adoção de políticas públicas referidas neste capítulo será de atribuição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico
– COMDECON ou Comitê Gestor, ou por instância por ele delegada.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 82. Fica instituído o ‘Dia Municipal da Microempresa, da Pequena Empresa
e do Desenvolvimento’, que será comemorado no dia 5 de outubro de cada ano.
Art. 83. A Administração Pública Municipal poderá elaborar cartilha para ampla
divulgação dos benefícios e das vantagens instituídos por esta Lei Complementar, especialmente buscando a formalização dos empreendimentos informais.
Art. 84. A Administração Pública Municipal, como forma de estimular a criação
de novas microempresas e empresas de pequeno porte no Município e de promover o seu desenvolvimento, incentivará a criação de programas específicos
de atração de novas empresas de forma direta ou em parceria com outras entidades públicas ou privadas.
Art. ¬¬85. Para os efeitos dessa lei, consideram-se:
I - âmbito local - limites geográficos do Município de Costa Rica;
II – âmbito regional – limites geográficos da Região Norte do Estado que, segundo a divisão de planejamento regional do Governo de Mato Grosso do Sul,
compreende os municípios de Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Costa Rica,
Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do
Oeste e Sonora.
§ 1º É facultado ao Poder Executivo estabelecer por decreto outros critérios de
definição de âmbito local e regional, observadas as peculiaridades do município.
§ 2º Admite-se a adoção de outro critério de definição de âmbito local e regional,
justificadamente, em edital, desde que atenda aos objetivos desta lei.
Art. 86. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento do Município.
Art. 87. Revoga-se a Lei Complementar n. 34, de 20 de setembro de 2010.

Art. 80. As empresas instaladas no Município só poderão gozar de incentivos
fiscais e tributários definidos em lei, quando comprometerem-se formalmente
com a implementação de pelo menos 5 (cinco) das seguintes medidas:

Art. 88. Ratificam-se as disposições do Decreto n. 4.499, de 13 de setembro de
2017, aplicando-se subsidiariamente naquilo em que for omisso este estatuto,
salvo o que for contrário ao previsto nesta lei.

I – preferência em compras e contratação de serviços de microempresas e empresas de pequeno porte fornecedoras locais;
II – contratação preferencial de moradores locais como empregado;
III – reserva de um percentual de vagas para portadores de necessidades especiais;
IV – reserva de um percentual de vagas para maiores de 50 (cinquenta) anos;
V – disposição seletiva do lixo produzido para doação dos itens comercializáveis à cooperativas do setor ou à entidades assistenciais do Município;
VI – manutenção de praça pública e restauração de edifícios e espaços públicos
de importância histórica e econômica do Município;
VII – adoção de atleta morador do Município;
VIII – oferecimento de estágios remunerados para estudantes universitários ou
escolas técnicas locais na proporção de 01 (um) estagiário para cada 30 (trinta)
empregados;

Art. 89. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Costa Rica, 5 de dezembro de 2017; 37º ano de Emancipação Político-Administrativa.
WALDELI DOS SANTOS ROSA
Prefeito Municipal
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AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 27/2017
Processo nº 2703/2017

Tomada de Preços nº 30/2017
Processo nº /2017

O MUNICÍPIO DE COSTA RICA, estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Pregoeira, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
3.375/2005 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, torna
público que se encontra a disposição dos interessados a licitação objetivando a
licitação do tipo “menor preço por item” visando Aquisição de um veículo semi
UTI para atender a Secretaria de Saúde, a data para abertura das propostas é
19 de dezembro de 2017, às 9h30 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, para mais informações consultar a Prefeitura
Municipal de Costa Rica, sito a Rua Ambrosina Paes Coelho, 228, centro, ou
ainda pela fone 67 3247-7000.

Objeto: Contratação de empresa para calçamento do passeio na Rua Cláudia
Beatriz G.C de Oliveira, no Loteamento Ramez Tebet

O edital e anexos também poderão ser retirados diretamente através do site
http://www.costarica.ms.gov.br, no campo “licitações e contratos”.
Costa Rica, 5 de dezembro de 2017.
Tamires Paulina dos Santos Morais
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 28/2017
Processo nº 2672/2017
O MUNICÍPIO DE COSTA RICA, estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Pregoeira, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
3.375/2005 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, torna
público que se encontra a disposição dos interessados a licitação objetivando a
licitação do tipo “menor preço por item” visando Aquisição de livros para atender
as escolas municipais e centros de educação infantil, a data para abertura das
propostas é 19 de dezembro de 2017, às 10h (horário de Brasília), através do
site www.portaldecompraspublicas.com.br, para mais informações consultar a
Prefeitura Municipal de Costa Rica, sito a Rua Ambrosina Paes Coelho, 228,
centro, ou ainda pela fone 67 3247-7000.
O edital e anexos também poderão ser retirados diretamente através do site
http://www.costarica.ms.gov.br, no campo “licitações e contratos”.
Costa Rica, 5 de dezembro de 2017.
Tamires Paulina dos Santos Morais
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 126/2017
Processo nº 2711/2017
Sistema Registro de Preços
O MUNICÍPIO DE COSTA RICA, estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio
da Pregoeira Oficial, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
3.375/2005, Portaria n.º 12.702/2017 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e
suas alterações, Decreto Federal 7892/2013, torna público que se encontra a
disposição dos interessados a licitação, do tipo “menor preço por lote” objetivando Registro de preços visando contratação de empresa especializada em comunicação visual a data para abertura das propostas é 19 de dezembro de 2017,
às 8h (horário local), na sede da Municipio de Costa Rica, no Departamento de
Licitações, sito a Rua Ambrosina Paes Coelho, 228, centro. Os interessados poderão obter o edital detalhado contendo as especificações e bases da licitação
junto a Comissão Permanente de Licitação no endereço acima citado, até 24
(vinte e quatro) horas antes ao horário da abertura das propostas.
O edital e anexos poderão ser retirados diretamente através do site http://www.
costarica.ms.gov.br, no campo “licitações e contratos”. Ressaltamos que os licitantes devem preencher o recibo de retirada de edital e encaminhar no e-mail
editais@costarica.ms.gov.br ou licita.costaricams@hotmail.com, e caso os licitantes que fizerem a retirada do edital, não remeter o recibo de retirada ao
departamento de licitações, nos e-mails citados acima, exime totalmente o Município de Costa Rica/Departamento de Licitações, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
Costa Rica, 5 de dezembro de 2017
Tamires Paulina dos Santos Morais
Pregoeira

O Município de Costa Rica, através da Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que encontra-se aberta a licitação na modalidade acima
referida, nos termos da legislação vigente. Os interessados poderão obter o
edital detalhado contendo as especificações e bases da licitação junto a Comissão Permanente de Licitação a Rua Ambrosina Paes Coelho, nº 228, centro,
nesta cidade de Costa Rica – MS CEP 79.550-000 fone 0xx67 3247-7037 ou
7075, até 24h antes da abertura do certame. A documentação de habilitação e
a proposta de preço deverão ser entregues no dia 21 de dezembro de 2017 às
8h (horário local) na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações,
no endereço acima.
O edital e anexos poderão ser retirados diretamente através do site http://www.
costarica.ms.gov.br, no campo “licitações e contratos”. Ressaltamos que os licitantes devem preencher o recibo de retirada de edital e encaminhar no e-mail
editais@costarica.ms.gov.br ou licita.costaricams@hotmail.com, e caso os licitantes que fizerem a retirada do edital, não remeter o recibo de retirada ao
departamento de licitações, nos e-mails citados acima, exime totalmente o Município de Costa Rica/Departamento de Licitações, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
Costa Rica, 5 de dezembro de 2017.
Karyne Lourraine Almeida Pádua
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 31/2017
Processo nº 2782/2017
Objeto: Contratação de empresa para calçamento do passeio na Rua Cláudia
Beatriz G.C de Oliveira, no Loteamento Ramez Tebet
O Município de Costa Rica, através da Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que encontra-se aberta a licitação na modalidade acima
referida, nos termos da legislação vigente. Os interessados poderão obter o
edital detalhado contendo as especificações e bases da licitação junto a Comissão Permanente de Licitação a Rua Ambrosina Paes Coelho, nº 228, centro,
nesta cidade de Costa Rica – MS CEP 79.550-000 fone 0xx67 3247-7037 ou
7075, até 24h antes da abertura do certame. A documentação de habilitação e
a proposta de preço deverão ser entregues no dia 21 de dezembro de 2017 às
8h (horário local) na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações,
no endereço acima.
O edital e anexos poderão ser retirados diretamente através do site http://www.
costarica.ms.gov.br, no campo “licitações e contratos”. Ressaltamos que os licitantes devem preencher o recibo de retirada de edital e encaminhar no e-mail
editais@costarica.ms.gov.br ou licita.costaricams@hotmail.com, e caso os licitantes que fizerem a retirada do edital, não remeter o recibo de retirada ao
departamento de licitações, nos e-mails citados acima, exime totalmente o Município de Costa Rica/Departamento de Licitações, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
Costa Rica, 5 de dezembro de 2017.
Karyne Lourraine Almeida Pádua
Presidente da CPL

Despacho do Ordenador de Despesas
O Ordenador de Despesas Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal, ratifico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal de Costa Rica e autorizo a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº
3312/2017 visando à prorrogação do prazo de execução da obra em mais 60
(sessenta) dias totalizando 150 (cento e cinquenta) dias para a entrega total da
obra, passando de 25/12/2017 para 25/02/2018, resultante do Processo Licitatório nº 1503/2017, modalidade Tomada de Preços nº 18/2017.
Costa Rica, 06 de dezembro de 2017.
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal
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Despacho do Ordenador de Despesas
O Ordenador de Despesas Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal, ratifico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal de Costa Rica e autorizo a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº
3283/2017 visando a prorrogação do prazo de execução da obra em mais 60
dias, totalizando 210 (duzentos e dez) dias para a conclusão da obra, passando
o prazo de execução de 20/12/2017 para 20/02/2018, resultante do Processo
Licitatório nº 1221/2017, modalidade Tomada de Preços nº 15/2017.
Costa Rica, 06 de dezembro de 2017
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

Despacho do Ordenador de Despesas
O Ordenador de Despesas Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal, ratifico
o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal de
Costa Rica e autorizo a celebração do 1º Termo Aditivo visando a prorrogação
da vigência contratual em mais 12 (doze) meses, passando a vigência contratual de 13/01/2018 para 13/01/2019, referente o Contrato nº 3187/2017 resultante
do Processo Licitatório nº 2576/2016, modalidade Dispensa de Licitação.
Costa Rica, 06 de dezembro de 2017
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 22/2017
Processo nº 2279/2017
Sistema Registro de Preços
ORDENADOR DE DESPESAS e PREFEITO MUNICIPAL de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, homologo o resultado da modalidade acima especificada, objetivando registro de preços para aquisição de medicamentos não
pertencentes à Farmácia Básica.
Empresas Vencedoras:
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n°
20.590.555/0001-48, vencedora dos itens 20, 26 e 32, com valor global de R$
12.175,00 (doze mil e cento e setenta e cinco reais).
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSITALARES LTDA, inscrita no
CNPJ n° 03.652.030/0001-70, vencedora do item 14, com valor global de R$
1.825,00 (mil e oitocentos e vinte e cinco reais).
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no
CNPJ n° 44.734.671/0001-51, vencedora dos itens 11, 12, 13, 34 e 35, com
valor global de R$ 32.910,00 (trinta e dois mil e novecentos e dez reais).
LIFE CENTER COM. E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ n° 08, 16, 18, 25 e 31, vencedora dos itens 08, 16, 18, 25 e 31,
com valor global de R$ 7.385,00 (sete mil e trezentos e oitenta e cinco reais).
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, inscrita no
CNPJ n° 14.595.725/0001-84, vencedora dos itens 02 e 27, com valor global de
R$ 806,00 (oitocentos e seis reais).
REALMED HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ n° 04.847.959/0001-18,
vencedora dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 28,
29, 30 e 33, com valor global de R$ 60.437,00 (sessenta mil e quatrocentos e
trinta e sete reais).
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no
CNPJ n° 06.696.359/0001-21, vencedora do item 24, com valor global de R$
320,00 (trezentos e vinte reais).
Costa Rica, 06 de dezembro de 2017
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

der as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização
e Obras Públicas)
Valor Global: R$ 69,00 (sessenta e nove reais)
Dotação: 041220002.011.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2017
Data de Assinatura: 11 de abril de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002047
Processo nº 17/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
Elizabete Costa Rica Tintas LTDA
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de pintura para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização
e Obras Públicas)
Valor Global: R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais)
Dotação: 041220002.011.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2017
Data de Assinatura: 11 de abril de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002951
Processo nº 17/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Elizabete Costa Rica Tintas LTDA
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de pintura para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização
e Obras Públicas)
Valor Global: R$ 2.489,42 (dois mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e
quarenta e dois centavos)
Dotação: 041220002.011.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2017
Data de Assinatura: 03 de maio de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 003990
Processo nº 17/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Elizabete Costa Rica Tintas LTDA
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de pintura para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização
e Obras Públicas)
Valor Global: R$ 280,30 (duzentos e oitenta reais e trinta centavos)
Dotação: 041220002.011.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2017
Data de Assinatura: 31 de maio de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002021
Processo nº 17/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
Elizabete Costa Rica Tintas LTDA
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de pintura para aten-

Extrato de Nota de Empenho nº 003992
Processo nº 17/2017
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
Elizabete Costa Rica Tintas LTDA
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de pintura para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização
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e Obras Públicas)
Valor Global: R$ 36,00 (trinta e seis reais)
Dotação: 041220002.011.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2017
Data de Assinatura: 31 de maio de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002115
Processo nº 2104/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Educação
Líria Dias de Souza Eireli ME
Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento
de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas
as secretarias municipais.
Valor Global: R$ 30,00 (trinta reais)
Dotação: 103010011.2.044
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2016
Data de Assinatura: 18 de abril de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002961
Processo nº 2104/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
Líria Dias de Souza Eireli ME
Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento
de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas
as secretarias municipais.
Valor Global: R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais)
Dotação: 103010011.2.044
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2016
Data de Assinatura: 03 de maio de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002962
Processo nº 2104/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Educação
Líria Dias de Souza Eireli ME
Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento
de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas
as secretarias municipais.
Valor Global: R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)
Dotação: 103010011.2.044
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2016
Data de Assinatura: 03 de maio de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002964
Processo nº 2104/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Líria Dias de Souza Eireli ME
Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento
de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas
as secretarias municipais.
Valor Global: R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais)
Dotação: 103010011.2.044
Elemento de Despesa: 33.90.39.00

Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2016
Data de Assinatura: 03 de maio de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002965
Processo nº 2104/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
Líria Dias de Souza Eireli ME
Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento
de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas
as secretarias municipais.
Valor Global: R$ 3.810,00 (três mil e oitocentos e dez reais)
Dotação: 103010011.2.044
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2016
Data de Assinatura: 03 de maio de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 006101
Processo nº 2104/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Líria Dias de Souza Eireli ME
Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento
de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas
as secretarias municipais.
Valor Global: R$ 2.235,00 (dois mil e duzentos e trinta e cinco reais)
Dotação: 103010011.2.044
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2016
Data de Assinatura: 08 de novembro de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 006125
Processo nº 2104/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Líria Dias de Souza Eireli ME
Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento
de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas
as secretarias municipais.
Valor Global: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais)
Dotação: 103010011.2.044
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2016
Data de Assinatura: 08 de novembro de 2016
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 006755
Processo nº 2104/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Líria Dias de Souza Eireli ME
Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento
de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas
as secretarias municipais.
Valor Global: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)
Dotação: 103010011.2.044
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2016
Data de Assinatura: 18 de setembro de 2017
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Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 000145
Processo nº 2366/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Educação
Ecopel Industria e Comercio LTDA
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de material pedagógico e de
expediente para uso da secretaria, escolas e creches da Rede Municipal de
Ensino
Valor Global: R$ 143,91 (cento e quarenta e três reais e noventa e um centavos)
Dotação: 123650004.2.026.33.90.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 103/2016
Data de Assinatura: 03 de maio de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 000280
Processo nº 2366/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Educação
Ecopel Industria e Comercio LTDA
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de material pedagógico e de
expediente para uso da secretaria, escolas e creches da Rede Municipal de
Ensino
Valor Global: R$ 1.719,40 (mil e setecentos e dezenove reais e quarenta centavos)
Dotação: 123650004.2.026.33.90.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 103/2016
Data de Assinatura: 07 de julho de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 000282
Processo nº 2366/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Educação
Tarrafão Dez LTDA ME
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de material pedagógico e de
expediente para uso da secretaria, escolas e creches da Rede Municipal de
Ensino
Valor Global: R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais)
Dotação: 123650004.2.026.33.90.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 103/2016
Data de Assinatura: 10 de julho de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004296
Processo nº 2366/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Educação
Ecopel Industria e Comercio LTDA
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de material pedagógico e de
expediente para uso da secretaria, escolas e creches da Rede Municipal de
Ensino
Valor Global: R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais)
Dotação: 123650004.2.026.33.90.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 103/2016
Data de Assinatura: 02 de junho de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 001719
Processo nº 2401/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
ARS Materiais para Construção LTDA
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de areia média para atender a
Secretaria Municipal de Obras
Valor Global: R$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)
Dotação: 04.122.02-2.004
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2016
Data de Assinatura: 29 de março de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002097
Processo nº 2401/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
ARS Materiais para Construção LTDA
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de areia média para atender a
Secretaria Municipal de Obras
Valor Global: R$ 5.825,00 (cinco mil e oitocentos e vinte e cinco reais)
Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2016
Data de Assinatura: 20 de abril de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002925
Processo nº 2401/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
ARS Materiais para Construção LTDA
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de areia média para atender a
Secretaria Municipal de Obras
Valor Global: R$ 3.675,00 (três mil e seiscentos e setenta e cinco reais)
Dotação: 04.122.02-2.004
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2016
Data de Assinatura: 03 de maio de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 003167
Processo nº 2401/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
ARS Materiais para Construção LTDA
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de areia média para atender a
Secretaria Municipal de Obras
Valor Global: R$ 9.132,00 (nove mil e cento e trinta e dois reais)
Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2016
Data de Assinatura: 17 de maio de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 003599
Processo nº 2401/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
ARS Materiais para Construção LTDA
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de areia média para atender a
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Secretaria Municipal de Obras
Valor Global: R$ 2.778,00 (dois mil e seiscentos e setenta e oito reais)
Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00
Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2016
Data de Assinatura: 31 de maio de 2017
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004024
Processo nº 2401/2016
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
ARS Materiais para Construção LTDA
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de areia média para atender a
Secretaria Municipal de Obras
Valor Global: R$ 12.890,00 (doze mil e oitocentos e noventa reais)
Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00
ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL
Meta do Plano Plurianual:
1.174/13
Amparo Legal: PregãoMUNICÍPIO
PresencialDE
nº COSTA
112/2016
RICA
Data de Assinatura: 16 de junho de 2017
Subsecretaria
Assinam: Waldeli dos Santos
Rosade Receita e Controle
___________________________________________________________________
Paulo Renato Andriani

NOTIFICAÇÃO

O município de Costa Rica, através da Subsecretária Municipal de Receita e Controle,

PODER LEGISLATIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL
TERMO ADITIVO N° 003/2017 AO CONTRATO N° 008/2015
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA RICA – MS E JAISON COUTINHO
- ME
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato n.º 008/2015.
ADITAMENTO - DO PRAZO DE DURAÇÃO: A duração do instrumento de contrato celebrado fica doravante prorrogado pelo prazo de mais 12(doze) meses,
tendo seu término em 01/12/2018.
DO VALOR: O valor contratual ora pactuado para este Termo Aditivo fica R$
82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais), pagos em parcelas iguais e sucessivas de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) pela locação de software,
nas mesmas datas anteriormente pactuadas.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: os recursos destinados ao cumprimento dos
encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação
orçamentaria:
01001 CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA RICA
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM E LEGISLATIVAS CÂMARA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
100 RECURSOS ORDINÁRIOS
FUNDAMENTO LEGAL:
O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com Art. 57, § I, inc. II e IV c/c
Artigo 65, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas.
DATA: 01/12/2017
ASSINAM: LUCAS LAZARO GEROLOMO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATANTE E JAISON COUTINHO - ME
ONTRATADA.

NOTIFICA os proprietários/possuidores a qualquer titulo, dos terrenos abaixo
descritos para providenciar sua limpeza, no prazo de 07 (sete) dias, a partir desta
publicação.

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

QD
03
05

LT
18
20

BAIRRO

Jd Buenos Aires
Jd Buenus Aires

ENDEREÇO

R. Osorio L. da Silva, 784.
R. Floripes P. Fontoura, 164.

ÁREA (M²)
313,00
325,00

Caso o proprietário/possuidor não realize a limpeza no prazo acima estabelecido, o
Município fará a limpeza mediante lançamento no cadastro do Imóvel de Taxa de
Limpeza Pública, no valor de 8,5714 UFERMS, o que equivalente a R$ 206,91
(duzentos e seis reais e noventa e um centavos) em terrenos com até 360,00 m²

O Ordenador de Despesas Lindolfo Pereira dos Santos Neto, Diretor Presidente
do Serviço de Previdência Municipal, autoriza a celebração do 3º Termo Aditivo
ao Contrato de Prestação de Serviço, decorrente o pregão presencial 001/2014
celebrado entre esta autarquia e o advogado Adelmo Antonio Urban, visando a
prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses contados de 01 de dezembro de 2017; com fundamento no artigo 65 inciso II da Lei 8666/93, devendo o
valor contratual permanecer inalterado.
Costa Rica – MS., 30 de novembro de 2017
Lindolfo Pereira dos Santos Neto
Diretor Presidente

(trezentos e sessenta metros quadrados) e 1,4285 UFERMS, o equivalente a R$
34,48 (trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) a cada 100,00m² (cem metros
quadrados) de área excedente, conforme art. nº 178 a 180, da lei complementar 008
de 2001 - Código Tributário Municipal, e emitido boleto para pagamento imediato. O
não pagamento será lançado a débito do Imóvel.

Costa Rica/MS, 05 de Dezembro de 2017.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
O Ordenador de Despesas do Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica
– SPMCR, Sr. Lindolfo Pereira dos Santos Neto, autorizo a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviços decorrente do Pregão
Presencial 002/2014, celebrado entre esta autarquia e a empresa Sigma Assessoria em Gestão Pública Ltda, com fundamento no artigo 65, II, da Lei Federal
8666/93, objetivando a prorrogação do prazo, devendo permanecer inalterado
o valor contratual.
Costa Rica – MS., 30 de novembro de 2017
Lindolfo Pereira dos Santos Neto
Diretor Presidente

Averaldo Batista de Amorim
Subsecretario de Receita e Controle

_____________________________________________________________________________________________
Rua Ambrosina Paes Coelho, 228 – Fone/Fax (067) 3247-7000 - CEP. 79550-000
pmcr@costarica.ms.gov.br

PUBLICAÇÃO A PEDIDO
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
– Companhia Aberta - CNPJ N.º 15.413.826/0001-50, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura-SEMTMA, a Renovação de Licença de Operação-RLO, para atividade de
Subestação de Distribuição de Energia elétrica em 34,5 kV, denominada “SD
Costa Rica”, localizada na Rua Domingos A. Coelho, 524 - Município de Costa
Rica – MS.
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SAAE
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 22/2017
Processo nº 41/2017
Sistema Registro de Preços
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE COSTA RICA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 3.375/2005, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações,
Decreto Federal 7892/2013 e posteriores alterações, torna público que se encontra a disposição dos interessados a licitação, do tipo “menor preço por item”
objetivando Registro de Preços visando aquisição de materiais hidráulicos, conexões e tubos em ferro fundido e PVC, a data para abertura das propostas é
19 de dezembro de 2017, às 08h (horário local), na sede da Autarquia, sito a
Rua José Narcizo Totó, nº 414, centro, nesta cidade de Costa Rica – MS. Os
interessados poderão obter o edital detalhado contendo as especificações e bases da licitação junto a Comissão Permanente de Licitação no endereço acima
citado, até 24 (vinte e quatro) horas antes ao horário da abertura das propostas.
O edital e anexos poderão ser retirados diretamente através do site http://www.
saaecostarica.ms.gov.br, no campo “licitações”. Ressaltamos que os licitantes
devem preencher o recibo de retirada de edital e encaminhar no e-mail licitacaosaaecr@terra.com.br, e caso os licitantes que fizerem a retirada do edital, não
remeter o recibo de retirada ao departamento de licitações, no e-mail citado acima, exime totalmente o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica/Departamento de Licitações, da comunicação de eventuais retificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
Costa Rica, 01 de dezembro de 2017.
Lucia Helena Viale
Pregoeira
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BOLETIM DIARIO TESOURARIA

05/12/2017

NOTAS EMPENHADAS
TOTAL DE DEBITOS

R$

-

PREFEITURA
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5
FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8
COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7
ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4

R$
R$
R$
R$
R$
R$

108.020,13
429.943,96
2.052.078,95
131.876,09
11.408,96
44,54

FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4
FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7
ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2
ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3
REND. - 6.718-0
1.147-9
REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5
FMDD - 6.625-7

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.359,32
1.053,70
38.125,11
1.712,46
21.791,87
17,66
2.187.447,21
5.750,66
84.156,95

ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0
IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8
ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÕMICA FEDERAL -124-0
DETRAN - 10864-2
CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7
FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8
ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9
ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3
FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7
FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5
Simples Nacional 11.783-8
Iluminação Pública - 23.623-3

R$
R$

8.139.094,91
38,32

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

51.836,03
115.091,15
12.618,09
3.087.328,14
24,57
1.035.957,68
127.539,41
2.333,26
279.291,02

R$
R$
R$
R$

63.993,55
6.872,85
0,19
17.996.806,74

R$
R$
R$
R$

1.310.468,09
454.664,03
7.353,45
65,42

R$
R$
R$
R$

91.366,08
120.765,57
1.553.851,15

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
40.253-2
FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2
TOTAL:

EDUCAÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X
SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0
PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5
FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9
FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X
FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1
FUNDEB -11.615-7

TOTAL:

R$

3.538.533,79

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.788,74
51.106,00
9.529,57
60.462,81
1.182,35
96.155,33
116.063,59
5.158,91
1.311,20
3.341,08
2.246,93
4.997,72
740,90
1.369,39
714,66
6.059,63

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

214,95
1.745,39
5.820,98
4.978,96
75,02
129,26
105,32
5.029,91
46.410,16
11.691,13
117.376,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4
B. BRASIL 1872-4 PROGR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 17.933-7
B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5
B.BRASIL - 1872-4 BLGES - GESTÃO SUS - 17.935-3
B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1
B.BRASIL-1872-4. VIGILÃNCIA EM SAÚDE - 17.937-X
B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0
B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5
B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8
B.BRASIL-1872-4-PROG.F.AÇÕES ALIMENT.NUT. 19.320-8
B.BRASIL-1872-4 ESTRUT.REDE ATB . 19.362-3
B.BRASIL-1872-4-SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - 20.134-0
B.BRASIL-18724-ESTRUT.UNID.AT.ESPECIALIZADA20.838-8
B.BRASIL-18724-ESTRUT.R.SERV.AT. BÁSICA-20.891-4
B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.451-5
B.BRASIL-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- 21.908-8
B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.989-4
B.BRASIL- ACADEMIA PARQUE ECOLOGICO - 23.393-5
B.BRASIL - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - 23.400-1
B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0
B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9
B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5
B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X
B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3
B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8
B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5

MUNICIPIO
MUNICIPIO
UNIÃO
UNIÃO
UNIÃO
UNIÃO
UNIÃO
UNIÃO
UNIÃO
UNIÃO
UNIÃO

ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
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TOTAL:

R$

555.806,20

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
CAUÇÃO ILUMINAÇÃO JD BUENOS AIRES

47-7

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9
PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9
PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1
BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4
BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2
BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6
BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2
BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9
BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7
BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3
B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9
CRAS-FEAS/BE - 41.031-4
CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0
B.B. - CREAS - 41.106-X
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9

TOTAL:

MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
UNIÃO
UNIÃO
UNIÃO
UNIÃO
UNIÃO
UNIÃO
UNIÃO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
MUNICIPAL
ESTADO

SALDO CONSOLIDADO PMCR

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

173.483,27
167.701,11
49.347,78
4.745,43
5.072,48
121,05
0,69
2,15
10.174,75
13.907,63
974,97
165,84
185,98
25,39
3.892,83
3.964,60
4.276,84
26.059,20
98.031,43

562.133,42

22.653.280,15

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

PNATE

U

7.353,45

CONVÊNIOS
TJ MS - 23.308-0
IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X
CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x
CONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9
CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4
CONVÊNIO Nº 27.574/2017 DETRAN/MS - SINALIZAÇÃO - 24.442-2
CONV.AQ.INSTR.MUSICAIS BANDA LAERTE.S.C-41.094-2
1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7
PAV.ASFÁLTICA RUA ONÇA PINTADA E OUTRAS-647.004-1
PAV.ASFÁLTICA RUA ALAMEDA SUCURIÚ-OUT.6647.005-0
PAV.ASFÁLTICA NO RESIDENCIAL JK 6647.006-8
CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4
PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9
PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5
PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3
CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3
CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1

SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

532.047,98
291.002,21
25.671,20
100.140,41
159.104,83
284.829,61
193.079,44
5.985,63
2.281.749,88

R$

29.654,55

R$

94.614,72

R$
R$
R$

128.669,40
608.569,18
106.609,63

R$

4.841.728,67

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

13.303.232,14
8.743.808,98
333.231,64
5.768.570,89
12.286,37
12.280,51
4.180.117,11
13,99
147.889,88

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA
BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1
BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5
BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7
BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2
BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3
BANCO BRB S.A - 027.043.362-7

28-set

32.501.431,51
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Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Costa Rica
Rua Ambrosina Paes Coelho n° 228
Cep: 79550-000
Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000
email:
assecompmcr@gmail.com
site: www.costarica.ms.gov.br

