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LEI N0 2.175 DE 02 DE OUTUBRO DE 2015

"Altera a Lei nO 1.916 de 26 de dezembro de 2011 e dá outras
providências" .

SAMUEL DA SILVA
Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

BINATl,
Hidromineral),

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL da Estância
Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo, decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 10 - O 9 50 e o 9 60 do artigo 11 da Lei nO 1.916 de 26 de
dezembrode 2011 passaa vigorar com a seguinte redação:

~ 50- Ficam reduzidos a O (zero) todos os custos, inclusive
prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao
funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às
alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos
demais itens relativos ao Microempreendedor Individual
cobrados no âmbito do Município de Águas da Prata.

~ 60 _ A redução estabelecida no caput deste artigo alcança as
Taxas de Licença de localização e funcionamento
estabelecidas nos artigos 114 e 127 da Lei n. 1.359 de 18 de
dezembro de 1997.

Art. 20- O Art. 13 da Lei nO 1.916 de 26 de dezembro de 2011 / '
passama vigorar com a seguinte redação: ~) <'"

"Art. 13. Nos imóveis com área total inferior a 700m
2

,

constatada a inexistência de "Habite-se", o interessado do
imóvel deverá adotar os seguintes procedimentos.

I _ Para os imóveis com área construida de até 150m2 não será
exigido "Habite-se", bastando declaração de responsabilidade
emitida pelo proprietário.
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n - Para os imóveis com área construída superior a 151m2 até
700m2 não será exigido Habite-se, bastando Declaração de
Responsabilidade de Segurança da Obra firmada por
engenheiro.

li 10 - Nos imóveis com área total superior a 700m2 o
"Habite-se" será exigível no prazo de 90 (noventa) dias a
partir da data de qualquer dos protocolos previstos no caput
deste artigo, podendo este prazo ser prorrogado por igual
período, mediante requerimento fundamentado.

~ _ A administração exigirá a apresentação do "Habite-se"
tão somente quando esta informação não conste da última
Notificação de Lançamento do IPTU ou quando, o contribuinte
declarando que o imóvel tem situação, de área e destinação,
em conformidade com aquele documento, a fiscalização
encontre divergência.

li 30 - O proprietário do imóvel locado será autuado por
disponibilizar imóvel que não tenha recebido o "habite-se"."

Art. 30 - O artigo 28-A da Lei n° 1.916 de 26 de dezembro de 2011
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 28- A - Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta
Lei Complementar 123 de 15 dezembro de 2006, redação
dada pela Lei Complementar nO147, de 2014, a administração
pública:
I _deverá realizar processo licitatório destinado
exclusivamente à participação de microempresas e empresas
de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
n - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados
à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno

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

~ _ Nos certames para aquisição de bens de natureza
divisível, será observada a cota de até 25% (vinte e cinco por
cento) do objeto para a contratação de microempresas e
empresas de pequeno porte.
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~ _ Na hipótese do inciso H do caput deste artigo, os
empenhos e pagamentos poderão ser destinados diretamente
às microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas. "

& 30 Os benefícios referidos nos Incisos I e H deste artigo
poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10%
(dez por cento) do melhor preço válido. "

"& 40 O Microempreendedor Individual, as Microempresas e
as Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a
documentação exigida pelo certame, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

& 50. Havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

"& 60 _Não se aplica o disposto neste artigo quando:

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

H _ o tratamento diferenciado e simplificado para as ME e
EPP não for vantajoso para a Administração Pública ou
representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser~ '
contratado; <' •

IH - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos
dos arts. 24 e 25 da Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993,
excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e H do
art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita
preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno
porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.
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Art. 30 - Fica acrescentado ao 9 2° do artigo 44-A da Lei nO 1916
de 26 de dezembro de 2011 os seguintes incisos:

IV - possuir formação ou experiência compatível com a
função a ser exercida; e
V - ser preferencialmente servidor efetivo do Município."

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e
produzirá efeitos a partir de 1° de janeiro de 2015.

Município de Águas da Prata, aos dois dias do mês de outubro de

dois mil e quinze.

Samuel Silva Binati
Prefeito Municipal
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