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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

LEI N° 390 DE 16 DE JULHO DE 2012.

INSTITUI NORMAS RELATIVAS AO MICRO EMPREENDEDOR

INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA E À EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006, LEI COMPLEMENTAR 127 DE 14 DE
AGOSTO DE 2007, LEI COMPLEMENTAR 128 DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTADAS

FAÇO SABER QUE O LEGISLATIVO APROVOU E EU SANCIONO A
^ PRESENTE LEI:

Art. 1° Esta lei dispõe sobre o tratamento jurídico diferenciado, simplificado, favorecido e
conferido aos Micros Empreendedores Individuais (MEI), Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP) no âmbito do MUNICÍPIO DE MONTADAS, Estado da Paraíba, observado o disposto na
alínea "d" do Inciso III do art. 146, no inciso IX do art. 170, e no art. 179, todos da Constituição da
República Federativa do Brasil, e considerando a Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, Lei Complementar n° 127 de 14 de agosto de 2007 e a Lei Complementar n® 128 de 19 de
dezembro de 2008.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, ficam adotados os significados de "Micro
empreendedor Individual ", "Micro empresa" e "Empresa de Pequeno Porte" estabelecidos no art. 3°,
caput e parágrafos, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006 e, no caso de "pequeno empresário",
a acepção estabelecida no art. 68 da mesma Lei. bem como seus demais requisitos, observando-se:

I - no caso de "MEI";

II - no caso de ME; e

III - no caso de EPP.

Parágrafo único. Os valores de referencia para as ME e EPP obedecerão aos valores
que estejam enquadradas nas definições do Art. 3° da LC 123/2006, para os MEI os valores são aqueles
definidos no § 1° do Art. 18-A da LC 128/2008.

CAPÍTULO I

DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO

Seção I

Da Inscrição e Baixa

Art. 2® Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades do
Município de Montadas - PB, envolvidos na abertura e fechamento de empresas deverão considerar a
unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto
devendo articular suas competências, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos,
de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do
usuário.

Art. 3° A Administração municipal, no âmbito das suas atribuições, deverá manter a
disposição dos usuários, de forma presenciai, no quadro de avisos na sede do poder público municipal
e/ou pela rede mundial de computadores, informações, orientações e instrumentos, de forma integrada e
consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de
empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quanto á documentação exigível e
quanto á viabilidade do registro ou inscrição, bem como com a publicação de todas as informações.
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