
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 30253
Em: 31/08/2020 - 15:29:01

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui o Plano Emergencial de Apoio ao Pequeno Empreendedor,
impactado durante o enfrentamento à pandemia, dando continuidade
pós-pandemia

EMENTA: Institui o Plano Emergencial de Apoio ao Pequeno Empreendedor - PEMAPE, impactado
durante o estado de calamidade pública no enfrentamento à pandemia COVID-19, dando
continuidade pós-pandemia como forma de fomentar a economia. 

Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio econômico emergencial, mediante lei,
ao pequeno empreendedor cujo objeto contemple atividade econômica afetada pela adoção de
políticas públicas de enfrentamento da Pandemia COVID-19, e que tenha sido comprovadamente
impactado pela diminuição de faturamento decorrente dos efeitos da Calamidade Pública Pandemia
COVID-19, dando continuidade pós-pandemia como forma de fomentar a economia.

§ 1º Pequeno empreendedor é aquele que atua individualmente ou em sociedade, que esteja
inscrito na junta comercial, e que, necessariamente, seja enquadrado como microempresa ou
empresa de pequeno porte, cuja sede ou matriz esteja legalmente constituída e em funcionamento
no Município de Carazinho há pelo menos 01 (um) ano a contar da data de publicação desta
Lei;

§ 2º Considera-se Microempresa - ME a atividade econômica organizada que fature até R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) por ano, assim considerados os limites previstos na Lei
Complementar Federal nº 155/2016, sendo irrelevante a condição de optante do Sistema
Simplificado de Arrecadação Nacional – SIMPLES NACIONAL;

§ 3º Considera-se Empresa de Pequeno Porte - EPP àquela que fatura por ano de R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), assim
considerados os limites previstos na Lei Complementar Federal nº 155/2016, sendo irrelevante a
condição de optante do Sistema Simplificado de Arrecadação Nacional – SIMPLES NACIONAL;

§ 4º A atividade econômica impactada será especificada por Decreto que regulamentará a
implementação da presente lei, e definirá no que couber as ações administrativas necessárias à
implementação do PEMAPE.
§ 5º A atividade econômica, para ser incluída no rol de atividades afetadas, deverá ter sido, durante
o período da pandemia, impedida ou suspensa de atuar na livre iniciativa, por meio de normas ou
regulamentos expedidos pelas Administrações Públicas direta ou indireta, da União, do Estado do



Rio Grande do Sul ou do Município de Carazinho.

CAPÍTULO II
DOS AUXÍLIOS ECONÔMICOS EMERGENCIAIS

Art. 2º Serão considerados auxílios econômicos emergenciais para efeitos desta Lei:
I - Auxílio locação;
II - Vale compra;
III - Antecipação de recebíveis de contratos administrativos.

Art. 3º O auxílio locação consistirá em percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor
do locatício, até o limite mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo prazo de até 03 (três) meses,
ao pequeno empreendedor locatário que demonstrar, dentre outros requisitos, que o locador do
imóvel onde se situa a sua sede, matriz ou filial reduziu ao menos em 30% (trinta por cento) o valor
da locação, por pelo menos 03 (três) meses durante a Pandemia COVID-19.

Art. 4º O vale compra consistirá em auxílio mensal, e poderá ser fornecido ao pequeno
empreendedor até o limite mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo prazo de até 03 (três)
meses, desde que demonstrada e comprovada a necessidade de adquirir produtos, contratar o
fornecimento de matéria prima ou adimplir serviços que sejam produzidos, fornecidos ou prestados
por produtores, empresas ou profissionais devidamente cadastrados nos órgãos competentes,
cujas áreas de produção, sedes ou filiais estejam situadas no Município de Carazinho.

Art. 5º A antecipação de recebíveis consistirá em adiantamento de valores decorrentes de contratos
administrativos, e poderá ser concedida exclusivamente a transportadores escolares, creches e
escolas infantis e prestadores de serviços da área da educação.

§ 1º Por meio de aditamento contratual, o beneficiário poderá antecipar o recebimento de valores
futuros, previstos em contratos administrativos em vigor ou suspensos, no percentual de 30% (trinta
por cento) da parcela paga com referência no mês de fevereiro de 2020, até o limite mensal de R$
10.000,00 (dez mil reais), pelo prazo de até 03 (três) meses, e desde que preste contas nos termos
previstos em Decreto regulamentar desta Lei.

§ 2º O beneficiário da antecipação de recebimento de valores futuros deverá executar o contrato,
quando instado a fazê-lo, com o mesmo padrão de qualidade e nível de exigência previamente
pactuado, absorvendo os efeitos dessa prestação, ciente de que parte do valor devido foi
antecipado.

CAPÍTULO III
DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Art. 6º Os interessados em obter benefícios do PEMAPE serão selecionados por meio de edital de
chamamento público, a ser publicado pelo Poder Executivo, e que, dentre outras cláusulas,
estabelecerá prazo limite para inscrição no programa, ratificará os termos desta Lei e dos
regulamentos que a compõem, e identificará os membros da comissão avaliadora.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS

Art. 7º Fica o município autorizado a criar Comissão Mista posterior a presente lei para avaliação e



deliberação sobre os pedidos encaminhados.

CAPÍTULO V
DA FORMULAÇÃO DOS PEDIDOS

Art. 8º Quando as inscrições estiverem abertas por edital de chamamento público, o
requerente/empresa deverá postular o auxílio, via protocolo, preenchendo formulário padrão
disponibilizado em meio físico ou na forma eletrônica na Secretaria Municipal de Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia, mobilidade Urbana e Meio Ambiente ou departamento que vem a ser criado.

Art. 9º Os documentos e condições a serem atendidos, para fazer parte do PEMAPE, são os
seguintes:
I - Requerimento do benefício pretendido;
II - Ato constitutivo, alterações e consolidações, devidamente autenticados, ou cópias
acompanhadas do originas com veracidade atestada por agente público;
III - Cópia do CNPJ contendo CNAE;
IV - Cópia de Alvará de Licença;
V - Certidão negativa municipal;
VI - RAIS e CAGED;
VII - E-Social do mês anterior à solicitação;
VIII - Contrato de locação em nome da empresa, firmado antes da decretação estadual de
fechamento do comércio não essencial, e declaração de concessão de desconto por parte do
locador quando for o caso;
IX - Relação nominal atual de funcionários, com declaração de que manterá os postos de trabalho;
X - Declaração de que pretende continuar instalada no Município de Carazinho, por no mínimo 12
(doze) meses após a cessação da subvenção;
XI - Plano de trabalho simplificado, demonstrando a aplicação dos recursos;
XII - Conta bancária em nome da empresa para recebimento e pagamento do benefício.

CAPÍTULO VI
DAS CONTRAPARTIDAS
Art. 10. Nenhum auxílio via PEMAPE será concedido a título gratuito.

Art. 11. Todo o beneficiário do PEMAPE deverá continuar instalado no Município por no mínimo 12
(doze) meses após a cessação do auxílio, sob pena de restituição do valor do benefício aos cofres
públicos.

Art. 12. Caso o pequeno empreendedor beneficiado encerre suas atividades antes de decorrido o
prazo de 12 (doze) meses após a cessação do auxílio, caberá a ele a restituição dos valores do
benefício recebido, atualizado monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês, de
maneira proporcional ao tempo que reste para completar o prazo estipulado.

Art. 13. O pequeno empreendedor deverá manter seu número de empregados durante o período de
concessão do benefício, e pelos próximos 03 (três) meses após a cessação do auxílio, sob pena de
restituir o valor do benefício aos cofres públicos.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14. O prazo para a prestação de contas financeira é de 30 (trinta) dias após o recebimento da
última parcela, constituída de ofício de prestação de contas e comprovantes de quitação das



despesas pagas com os valores recebidos.

Art. 15. Os benefícios a serem concedidos por esta Lei são inacumuláveis, devendo o requerente
optar apenas por um dentre os elencados no art. 2º.

Art. 16. Os benefícios de que trata este plano serão liberados de acordo com a disponibilidade
orçamentária, e desde que não comprometam a apreciação de contas do gestor público pelos
órgãos de controle externo; com recursos oriundos de valores provenientes do Plano de Mitigação
Pandemia COVID-19.

Art. 17. Esta Lei entrará em vigorar na data da sua publicação, tendo seus efeitos pelo período
correspondente à Calamidade Pública Pandemia COVID-19 declarada no Município.

Justificativa:
Diversos setores estão sendo impactados pela pandemia do COVID -19, entre eles encontram-se
os microempreendedores, que tem sofrido com a crise e possuem dificuldades para manter seus
estabelecimentos abertos sem demissão.  A preocupação com o impacto econômico nas empresas
é enorme. Afinal, praticamente todos os empreendimentos estão precisando rever seus processos
para aguentar a queda do consumo e do faturamento, ao mesmo tempo, que as contas não param
de chegar.
O projeto proposto busca minimizar os efeitos econômicos junto ao pequeno empreendedor, o qual
prevê três benefícios, sendo possível optar por um deles: auxilio locação; vale compra; antecipação
de recebíveis de contratos administrativos.
Sabendo da importância deste projeto, conto com o apoio dos edis com a aprovação da proposição
e, com isso, minimizar os efeitos do setor impactado com a pandemia.

Sala Antônio Libório Bervian, em 31 de agosto de 2020.

Ivomar Tomate de Andrade - PP
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