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Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores Deputados e Excelentíssima Senhora Deputada, 

 

 

No exercício da competência fixada no artigo 45 da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, tenho a honra de me dirigir aos senhores membros dessa Casa Legislativa, para 

submeter à vossa qualificada apreciação, a proposição anexa que “Institui no âmbito do Estado de 

Mato Grosso, o Estatuto da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do 

Microempreendedor Individual e, dá outras providências”. 

 

O presente projeto de lei complementar visa à instituição no Estado de Mato 

Grosso da Lei Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que dispõe sobre o 

tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido aplicável a este importante segmento 

empresarial, por meio da regulamentação dos artigos 146, III, d, 170, IX e 179, todos da 

Constituição Federal, e do artigo 77, § 1º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, objetivando 

viabilizar a maior competitividade das microempresas e empresas de pequeno porte locais, como 

estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade, 

incentivo à inovação e fortalecimento da economia, com benefícios diretos para toda a sociedade.  

 

É importante ressaltar que a construção desta proposição atendeu sugestões 

recebidas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento – SEDEC pelo o Grupo de Trabalho da 

Câmara Setorial Temática de Tributos da Assembleia Legislativa; do SEBRAE/MT,  SEFAZ,  

SEMA,  SEGES,  SEPLAN,  SECITEC,  PGE,  Casa Civil  e  MT-FOMENTO, além de derivar de 

amplo estudo da legislação federal e da análise de leis semelhantes em vigor em outras unidades da 

federação. 

 

Dentre as inovações apresentadas destacamos a criação de um comitê gestor 

estadual e do fórum estadual em prol do fortalecimento das políticas públicas para o segmento; 



além de instrumentos que desburocratizam o registro de novas empresas com o apoio da 

REDESIM; reduzem a informalidade das microempresas; estimulam as oportunidades de acesso ao 

crédito; e, consequentemente aumentam a geração de emprego e renda no Estado. 

 

Esta proposta prevê a construção de uma estrutura que possa oferecer a abertura de 

uma empresa em até uma semana, o que hoje pode levar até 60 dias. Além disso, prevê iniciativas 

de educação financeira, incentivo ao empreendimento, instrumentos de fiscalização e parcerias do 

poder executivo com os microempreendedores em algumas modalidades de compras públicas. 

 

A urgente aprovação da Lei Geral Estadual das MPE se justifica quando 

observamos que em Mato Grosso, assim com no Brasil, mais de 90% das empresas são de micro e 

pequeno porte, as quais geram mais de 50% dos empregos. Além da importância estratégica 

decorrente da sua capilaridade e eficácia na distribuição de produtos e serviços às populações dos 

lugares mais remotos do nosso imenso Estado e do Brasil, e ainda é um dos poucos Estados que 

ainda não possui seu Estatuto.  

 

Estes são os motivos que me levam a submeter o presente Projeto de Lei 

Complementar à apreciação dessa Casa Legislativa, como de costume, conto com a colaboração de 

Vossas Excelências para a sua conversão em lei, requerendo-se em decorrência do exposto que se 

confira à tramitação desta proposta o regime de urgência, nos termos do art. 41 da Constituição 

Estadual, considerando a importância desta iniciativa para fomentar o desenvolvimento econômico 

e fortalecer a segurança jurídica dos pequenos empreendimentos no Estado de Mato Grosso.  

 

Ao ensejo, renovo aos membros dessa Casa meus protestos de elevado apreço e 

distinta consideração. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,   09  de    dezembro   de 2015. 

 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº            DE         DE                DE 2015. 

 

Autor: Poder Executivo 

 

Institui, no âmbito do Estado de Mato 

Grosso, o Estatuto da Microempresa, da 

Empresa de Pequeno Porte e do 

Microempreendedor Individual e dá outras 

providências. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista o que dispõe o Art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado 

sanciona a seguinte lei complementar: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º  Esta lei complementar regulamenta o tratamento jurídico diferenciado, 

favorecido e simplificado assegurado às Microempresas – ME, às Empresas de Pequeno Porte – 

EPP e ao Microempreendedor Individual – MEI, doravante simplesmente denominados ME, EPP e 

MEI, no âmbito estadual, em conformidade com o que dispõem os artigos 146, III, “d”, 170, IX, e 

179 da Constituição Federal e da Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

suas alterações, criando o Estatuto Estadual da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do 

Microempreendedor Individual de Mato Grosso, especialmente ao que se refere: 

 

I – à inovação tecnológica e à educação empreendedora; 

II – ao associativismo e às regras de inclusão; 

III – ao incentivo à geração de emprego e renda; 

IV – ao incentivo à formalização de empreendimentos; 

V – à simplificação dos processos de registro, alteração e baixa de 

empreendimentos; 

VI – à criação de banco de dados com informações, orientações e instrumentos à 

disposição dos usuários, garantindo seu fácil acesso;  

VII – simplificação, racionalização, e uniformização dos requisitos de segurança 

sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndio, para os fins de registro e 

legalização de empreendimentos, mediante definição do grau de risco das atividades; 

VIII – à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos órgãos públicos 

estaduais; 

IX – ao favorecimento de políticas públicas de observância às vocações regionais, 

aspectos culturais, prezando pelo desenvolvimento equilibrado das microrregiões do Estado e 

preservação do meio ambiente. 

X – ao acesso ao crédito e a capitalização; 

XI – ao acesso a justiça e ao tratamento jurídico diferenciado. 

 

Parágrafo único.  Também se subordina ao regime deste Estatuto a aplicação de 

recursos oriundos de convênios e transferências voluntárias com as demais esferas de Governo, 

devendo os respectivos termos, sempre que possível, fazerem referência a esta norma e serem 

juntados na prestação de contas. 

 



Art. 2º  Para as hipóteses não contempladas ou omissas neste Estatuto serão 

aplicadas as diretrizes da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, as 

Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN e 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 e Empresa de Pequeno Porte 

 

Art. 3º  Para os efeitos deste Estatuto consideram-se ME ou EPP a sociedade 

empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou o 

empresário, a que se refere o art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, devidamente registrados nos órgãos competentes, conforme o caso, desde que: 

 

I – no caso da ME, a pessoa jurídica ou a ela equiparada, aufiram, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior ao limite estabelecido pelo inciso I do art. 3º da Lei 

Complementar nº  123, de 14 de dezembro de 2006. 

II - no caso da EPP, a pessoa jurídica ou a ela equiparada aufira, em cada ano 

calendário, receita bruta igual ou inferior ao limite estabelecido pelo inciso II do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 

§ 1º  Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o 

produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços, e o 

resultado nas operações em conta alheia, não incluindo as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedidos. 

 

§ 2º  No caso de início de atividade no ano-calendário, o limite a que se refere o 

caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a ME ou EPP houver exercido sua 

atividade. 

 

§ 3º  Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto neste 

Estatuto a pessoa jurídica que incorra em uma das hipóteses de vedação previstas no § 3º do art. 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Seção II 

Do Microempreendedor Individual 

 

Art. 4º  Para os efeitos deste Estatuto considera-se MEI o empresário individual a 

que se refere o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, optante do 

Simples Nacional. 

 

Parágrafo único.  Todo benefício previsto nesta lei aplicável à microempresa 

estende-se ao Microempreendedor Individual sempre que lhe for mais favorável. 

 

Seção III 

Dos Grupos de Produção Solidários, Cooperativas de Produção de Pequeno 

Porte e Empreendimentos da Agricultura Familiar. 



Art. 5º  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 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° 123/2006;  

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 REGULAMENTAÇÃO E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO DA ME, EPP E DO MEI. 

 

Seção I 

Do Fórum Estadual Permanente das Micro e Pequenas Empresas do 

Estado de Mato Grosso – FEMPE/MT 

 

Art. 6º  Fica criado, em conformidade com as normas gerais estabelecidas pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Fórum Estadual Permanente das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – FEMPE-MT, com a finalidade de orientar, apoiar e 

assessorar a formulação, a articulação e a proposição das políticas públicas de desenvolvimento dos 

pequenos negócios do Estado de Mato Grosso, bem como acompanhar e avaliar a sua implantação e 

execução, de modo a dispensar a essas categorias, tratamento diferenciado e favorecido, com 

competências definidas em decreto. 

 

Art. 7º  O FEMPE-MT será constituído paritariamente por representantes do setor 

público e privado, conforme decreto. 

 

Seção II 

Do Comitê Gestor Estadual da Rede Nacional para Simplificação do 

Registro e da Legislação de Empresas e Negócios – CGESIM 

 

Art. 8º  Fica criado o Comitê Gestor Estadual da Rede Nacional para a 

Simplificação de Registro e da Legislação de Empresas e Negócios - CGESIM, a quem caberá 

gerenciar o tratamento simplificado, diferenciado e favorecido de que trata este Estatuto, 

estabelecendo as diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de 

registro e legalização do MEI, da ME, da EPP, dos Empreendimentos da Agricultura Familiar, dos 

Grupos de Produção Solidários e Cooperativas de Produção de Pequeno Porte, competindo-lhe: 

 

I – regulamentar a política estadual diferenciada, simplificada e favorecida para a 

inscrição, cadastros, abertura, alvarás, arquivamentos, licenças, permissão, autorização, registros e 

demais procedimentos relativos à abertura, legalização e funcionamento; 

II – compatibilização e integração dos procedimentos; 

III – evitar a duplicidade de exigências; 

IV – garantir a linearidade do processo, sob a perspectiva do usuário; 



V – independência da base de dados; 

VI – compartilhamento e equivalência das informações; 

VII – integrar e representar o Estado de Mato Grosso no Comitê para Gestão da 

Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM, 

criado pela Lei Federal nº 11.598, de 03.12.2007. 

 

Art. 9º  O CGESIM será constituído por representantes do poder público, 

entidades competentes para o registro de empresas e por representantes de entidades do setor 

privado, sendo a composição definida em decreto.  

 

CAPÍTULO IV 

DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO 

 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 10  Os órgãos e entidades estaduais desenvolverão atividades integradas com 

objetivo de promover a simplificação, a unificação e a celeridade dos sistemas de registros e 

uniformização nos procedimentos relativos à segurança, sanitária, metrologia, controle ambiental, 

prevenção contra incêndio, das microempresas e empresas de pequeno porte, promovendo ações 

conjuntas visando à integração com a REDESIM, de que trata a Lei Federal nº 11.598, de 2007, 

conforme regulamento. 

 

Art. 11  Para a garantia dos procedimentos simplificados previstos nesta lei serão 

desenvolvidos os sistemas necessários à integração dos procedimentos federais, estaduais e 

municipais de formalização e registro, ficando asseguradas: 

 

I – a priorização do desenvolvimento dos sistemas necessários à sua implantação 

no Estado do Mato Grosso e do módulo integrador estadual da REDESIM, coordenado pelo 

CGESIM; 

II – a instalação do portal do empreendedor mato-grossense como meio virtual de 

acesso a aos órgãos federais, estaduais e municipais, com informações úteis para o empreendedor e 

a formalização do seu negócio; 

III – a facilitação do acesso dos municípios, com fornecimento de orientação e 

disponibilização de uso de aplicativos desenvolvidos no âmbito estadual, especialmente os referidos 

nos incisos anteriores. 

 

Art. 12  Objetivando ampliar o atendimento aos pequenos empreendedores fica a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC incumbida de estimular a expansão 

do Centro de Atendimento Empresarial - CAE para todos os municípios do Estado como meio 

físico de acesso a todas as informações e procedimentos de interesse do empreendedor, conforme 

regulamento.  

 

Seção II 

Da Consulta Prévia 

 

Art. 13.  Para a realização da pesquisa prévia à elaboração ou alteração de ato 

constitutivo, será facilitado o acesso às informações no Portal do Empreendedor Mato-grossense, 

ficando disponibilizada orientação presencial no Centro de Atendimento Empresarial - CAE 

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  O resultado da pesquisa prévia de que trata este artigo deverá constar da 

documentação que instruirá o requerimento de registro no órgão executor do Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins ou de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

 

§ 3º  As informações no portal do empreendedor e no Centro de Atendimento 

Empresarial serão gratuitas, sem prejuízo das disposições constantes da Lei Federal n° 11.598, de 

2007 – REDESIM e da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006. 

 

Art. 14  A resposta à consulta prévia será expedida num prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas para o endereço eletrônico fornecido ou, se for o caso, para o endereço 

eletrônico do requerente. 

 

Seção III 

Do Registro, da Alteração e da Baixa. 

 

Art. 15  O pedido de registro, de alteração ou de baixa das microempresas e 

empresas de pequeno porte será efetuado diretamente na REDESIM, sendo facilitado o acesso 

eletrônico no portal do empreendedor mato-grossense e a orientação presencial no Centro de 

Atendimento Empresarial - CAE. 

 

Art. 16  Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas 

que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento somente poderão 

realizar vistorias após o início de operação do estabelecimento, exceto nos casos em que o grau de 

risco seja considerado alto pela legislação. 

§ 1º  Na hipótese de indeferimento do registro, o interessado será informado sobre 

o respectivo motivo. 

 

§ 2º  O FEMPE-MT envidará esforços para que a relação de atividades e os 

respectivos graus de risco sejam uniformes para todo o Estado de forma que os municípios possam 

a elas aderir, respeitada as peculiaridades de cada município. 

 

Seção IV 

Do Microempreendedor Individual - MEI 

 

Art. 17  O registro do Microempreendedor Individual referido no art. 5º 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 mato-grossense; 



II - será fornecida orientação presencial e meio de acesso aos portais eletrônicos no 

Centro de Atendimento ao Empresário - CAE, bem como meios para preenchimento e impressão 

dos formulários necessários à efetivação do seu registro. 

 

Art. 18  O Poder Executivo estimulará a formalização do microempreendedor 

individual visando incentivar a legalização de negócios informais de pequeno porte, oferecendo 

serviços destinados à constituição e abertura de estabelecimentos comerciais, industriais e de 

prestação de serviços. 

 

CAPÍTULO V 

DO REGIME TRIBUTÁRIO E DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

 

Seção Única 

Da Tributação da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do 

Microempreendedor Individual. 

 

Art. 19  Para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional, 

prevalecem as regras dispostas no Capítulo IV da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

CAPÍTULO VI 

DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA 

 

Art. 20  A fiscalização das microempresas e empresas de pequeno porte pelos 

órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações, responsáveis pelo 

cumprimento da legislação metrológica, sanitária, ambiental e de segurança, deverá ter natureza 

prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de 

risco compatível com esse procedimento, na forma regulamentada pelo CGESIM. 

 

§ 1º  Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, 

salvo quando da ocorrência comprovada de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à 

fiscalização e nos casos de risco à segurança coletiva e perigos iminentes. 

 

§ 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, não for efetuada a respectiva regularização no prazo 

determinado, na forma regulamentada pelo CGESIM. 

 

§ 3º  Ressalvadas as hipóteses previstas no § 1º, caso seja constatada alguma 

irregularidade na primeira visita do agente público, o mesmo formalizará Termo de Fiscalização, 

para que o responsável possa efetuar a regularização, na forma regulamentada pelo CGESIM. 

 

§ 4º  Os órgãos e entidades competentes definirão, conforme regulamento, as 

atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto 

neste artigo, nos termos da Lei Complementar nº 123, 14 de dezembro de 2006. 

 

CAPÍTULO VII 

DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Seção I 



Da Educação Empreendedora e Profissional 

 

Art. 21  O Poder Executivo estimulará ações voltadas ao desenvolvimento de 

projetos de educação empreendedora, com objetivo de disseminar conhecimentos sobre gestão de 

microempresas e empresas de pequeno porte, associativismo, cooperativismo, empreendedorismo e 

assuntos afins. 

 

Art. 22  O Poder Executivo estimulará ações 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. 23  A Secretaria de Estado de Educação regulamentará e disciplinará as ações 

necessárias para o atendimento ao disposto nesta seção, assim como celebrar convênios e parcerias 

para esse fim. 

 

Seção II 

Do Acesso à Informação 

 

Art. 24  O Estado poderá incentivar e apoiar programas públicos de inclusão 

digital nos municípios, com o objetivo de promover o acesso de microempresas e empresas de 

pequeno porte às novas tecnologias da informação e comunicação e à Internet, bem como poderá 

incentivar e apoiar a implantação de programas públicos para fornecimento de sinal da rede mundial 

de computadores em banda larga, via cabo, rádio ou outra forma, inclusive para órgãos 

governamentais do município. 

 

Parágrafo único.  Compreendem-se no âmbito do programa referido no caput 

deste artigo: 

 

I – a abertura e manutenção de espaços públicos dotados de computadores para 

acesso gratuito à Internet; 

II – o fornecimento de serviços integrados de qualificação e orientação; 

III – a produção de conteúdo digital e não-digital para capacitação e informação 

das empresas atendidas; 

IV – a divulgação e a facilitação do uso de serviços públicos oferecidos por meio 

da Internet; 

V – a promoção de ações, presenciais ou não, que contribuam para o uso de 

computadores e de novas tecnologias; 

VI – o fomento a projetos comunitários baseados no uso de tecnologia da 

informação; 

VII – a produção de pesquisas e informações sobre inclusão digital. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO ACESSO AOS MERCADOS 

 

Seção I 

Das Aquisições Públicas 

 

Art. 25. Nas contratações públicas será concedido tratamento diferenciado, 

simplificado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando: 

 



I – a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 

regional; 

II – a ampliação da eficiência das políticas públicas para o setor; 

III – o incentivo à inovação tecnológica; 

IV – fomento ao desenvolvimento local e regional, por meio do apoio aos arranjos 

produtivos locais. 

 

Parágrafo único.  Os dispositivos constantes deste capítulo aplicam-se à 

administração estadual direta, aos fundos especiais, às autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Mato Grosso. 

 

Art. 26  Nas licitações públicas, havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de até 

05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por período igual, a critério da administração, para a 

regularização da documentação, contados do momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame. 

 

§ 1º  O tratamento favorecido previsto no caput deste artigo somente será 

concedido se as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem no certame toda a 

documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição. 

 

§ 2º  O motivo da irregularidade fiscal pendente deverá ficar registrado em ata, 

bem como a indicação do documento necessário para comprovar a regularização. 

 

§ 3º  A não regularização da documentação no prazo do caput, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

Art. 27  Nas licitações do tipo menor preço será assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

§ 1º  Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao 

menor preço. 

 

§ 2º  Na modalidade pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de até 

5% (cinco por cento) superior ao menor preço. 

 

§ 3º  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida não 

tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada. 

 

§ 4º  A preferência de que trata este artigo será concedida da seguinte forma: 

 

I – ocorrendo empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada 

melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado o objeto licitado em seu favor; 

 

 

 



II – o direito de preferência previsto no inciso I será exercido, sob pena de 

preclusão: 

a) na modalidade pregão, após o encerramento da rodada de lances, devendo 

ser apresentada nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos por item em situação de 

empate; 

b) nas demais modalidades, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados 

da ciência inequívoca da situação de empate. 

 

III – no caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que estejam em situação de empate, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no inciso I; 

IV – na hipótese da não contratação da microempresa, empresa de pequeno porte 

ou equiparada com base no inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

§ 5º  Na hipótese da não contratação nos termos previstos no § 4º, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

Art. 28  Deverão ser realizados processos licitatórios destinados exclusivamente à 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

 

Art. 29  Nas licitações para a prestação de serviços, execução de obras e 

fornecimento de bens vinculados à prestação de serviços acessórios, os órgãos e as entidades 

contratantes poderão estabelecer, nos instrumentos convocatórios, a exigência de subcontratação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, mediante documento que ateste a concordância das 

licitantes com a futura subcontratação, sob pena de desclassificação, prevendo, para tanto: 

 

I – o percentual de exigência de subcontratação de até 30% (trinta por cento) do 

valor licitado; 

II – que as microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas 

deverão estar indicadas e qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem 

fornecidos e respectivos valores; 

III – que, no momento da habilitação, deverá ser apresentada a documentação da 

regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte a ser subcontratadas, devendo 

ser mantida a regularidade ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se o 

prazo para regularização previsto no art. 26; 

IV – que a empresa contratada comprometa-se, alternativamente: 

 

a) a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese 

de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando o órgão ou a entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo 

das sanções cabíveis; 

b) a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará 

responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada; 

 

V – a responsabilidade da contratada pela padronização, compatibilidade, 

qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratação. 

 



§ 1º  O disposto no inciso II do caput deste artigo deverá ser comprovado no 

momento da análise da aceitação das propostas. 

 

§ 2º  Deverá constar ainda do instrumento convocatório que a exigência de 

subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

 

I – microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada; 

II – consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de 

pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n. 8.666/93; 

III – consórcio composto parcialmente por microempresas e empresas de pequeno 

porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

 

§ 3º  É vedada a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens 

ou parcelas determinadas ou de empresas específicas. 

 

§ 4º  Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão 

destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 

 

Art. 30  Nas subcontratações de que trata o artigo anterior, observar-se-ão: 

 

I – deverá ser comprovada a regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte contratadas e subcontratadas, como condição de assinatura do contrato, bem como ao 

longo da vigência contratual, sob pena de rescisão; 

II – a empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, 

sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis; 

III – demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos termos do inciso II, 

a administração pública poderá transferir a parcela subcontratada à empresa contratada, desde que 

sua execução já tenha sido iniciada. 

 

Art. 31  Nas licitações para a aquisição de bens, prestação de serviços e execução 

de obras de natureza divisível, os órgãos e as entidades contratantes poderão reservar cota de até 

25% (vinte e cinco por cento) do objeto, para a contratação de microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

 

§ 1º  O instrumento convocatório deverá prever que, não havendo vencedor para 

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. 

 

§ 2º  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação 

da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o 

obtido na cota reservada. 

 

Art. 32  Não se aplica o disposto nos arts. 28 e 30 quando: 

 

I – não houver o mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas e 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 empresas de 

pequeno porte não for vantajoso para a Administração ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado; 

III – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993; 

IV – o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar os 

objetivos previstos no art. 1º desta lei complementar. 

 

Parágrafo único.  Para efeito do disposto no inciso II, considera-se não vantajosa 

a contratação, embora constatado posteriormente, quando a licitação resultar em preço superior ao 

valor estabelecido como referência. 

 

Art. 33. Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte deverão estar expressamente previstos no instrumento 

convocatório. 

 

Art. 34  Para fins do disposto neste capítulo, o enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar federal nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, devendo ser exigido dessas empresas: 

 

I – certidão que ateste o enquadramento, expedida pela Junta Comercial ou, 

alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por meio de consulta no seu sítio, 

podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório; 

 

II – declaração, sob as penas da lei, de cumprimento dos requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, em que se ateste a aptidão para 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n º 

123, de 14 de dezembro 2006. 

 

Parágrafo único.  A identificação das microempresas ou empresas de pequeno 

porte na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de 

modo a dificultar a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento. 

 

Seção II 

Certificado Cadastral da Microempresa ou da 

Empresa de Pequeno Porte 

 

Art. 35  Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de 

pequeno porte nas licitações, o Estado deverá: 

 

I – instituir ou utilizar cadastro que possa identificar as microempresas e empresas 

de pequeno porte sediadas localmente, com suas linhas de fornecimento, de modo a facilitar a 

participação das mesmas nas licitações públicas, com a identificação das linhas de fornecimento de 

bens e serviços, de modo a possibilitar a capacitação e facilitar a formação de parcerias e 

subcontratações, além de estimular o cadastramento destas empresas nos sistemas eletrônicos de 

compras; 

II – publicizar as contratações públicas a serem realizadas, com a estimativa 

quantitativa e de data das contratações; 



III - padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviço a serem 

contratados, de modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte a fim de dar 

conhecimento das especificações técnico-administrativas. 

 

Seção V 

Do Estímulo ao Mercado Local 

 

Art. 36  Administração Pública estadual sempre que possível estimulará a 

participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações em seus órgãos ou nas 

entidades públicas  vinculadas ao Estado de Mato Grosso.  

 

Art. 37  Na habilitação em licitações referentes a fornecimento de bens para pronta 

entrega ou locação de materiais, não será exigida de microempresa ou empresa de pequeno porte a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. 

 

Art. 38  No âmbito do programa de estímulo à participação das microempresas e 

empresas de pequeno porte nas compras do governo, a administração pública adotará regras com 

objetivo de: 

 

I – capacitar os gestores responsáveis pelas contratações públicas; 

II – estimular as entidades públicas e privadas de apoio e de representação a 

capacitarem as microempresas e empresas de pequeno porte visando à sua participação nos 

processos licitatórios. 

 

Art. 39  O Poder Executivo, preferencialmente pela agência de fomento do Estado, 

apoiará linha de crédito para as microempresas e empresas de pequeno porte, com sede em Mato 

Grosso, vencedoras de licitação para produção e comercialização dos produtos licitados no Estado.  

 

Art. 40  A microempresa, a empresa de pequeno porte e o microempreendedor 

individual, titulares de direitos creditórios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e 

entidades do Estado não pagos em até 30 (trinta) dias contados da data de liquidação, poderão 

emitir cédula de crédito microempresarial previsto art. 46 da Lei Complementar Federal nº 123, de 

14 de dezembro de 2006. 

 

Parágrafo único.  A cédula de crédito microempresarial mencionada no caput 

deverá ser emitida por meio de título de crédito regido, subsidiariamente, pela legislação federal 

prevista para as cédulas de crédito comercial, tendo como lastro a nota de empenho do Poder 

Executivo Estadual. 

 

Art. 41  Sem prejuízo da economicidade, as compras de bens e serviços por parte 

dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações, sociedades de economia mista, 

empresas públicas e demais entidades de direito privado controladas, direta ou indiretamente, pelo 

Estado, deverão ser planejadas e divulgadas de forma a possibilitar a mais ampla participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, ainda que por intermédio de sociedade de propósito 

específico. 

 

§ 1º  Para os efeitos deste artigo poderá ser utilizada a licitação por item, quando 

destinada à aquisição de diversos bens ou à contratação de serviços pela administração que puderem 

ser adjudicados a licitantes distintos. 

 



§ 2º  Quando não houver possibilidade de atendimento do disposto no caput, em 

decorrência da natureza do produto, a inexistência de, pelo menos, 03 (três) fornecedores 

considerados de pequeno porte, exigência de qualidade específica, risco de fornecimento 

considerado alto ou qualquer outro aspecto impeditivo, essa circunstância deverá ser justificada no 

processo. 

 

Art. 42  As necessidades de compras de gêneros alimentícios perecíveis e outros 

produtos perecíveis, por parte dos órgãos da administração direta, suas autarquias e fundações, 

sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado controladas, 

direta ou indiretamente, pelo Estado, poderão ser preferencialmente adequadas à oferta de 

produtores, observando a economicidade. 

 

§ 1º  As compras deverão, sempre que possível, ser subdivididas em tantas parcelas 

quantas necessárias, para aproveitar as peculiaridades do mercado local ou regional, visando à 

economicidade. 

 

§ 2º  A aquisição, salvo razões preponderantes, devidamente justificadas, deverá 

ser planejada de forma a considerar a capacidade produtiva dos fornecedores locais ou regionais, a 

disponibilidade de produtos frescos e a facilidade de entrega nos locais de consumo, de forma a 

evitar custos com transporte e armazenamento. 

 

Art. 43  Nas aquisições de bens ou serviços comuns que envolvam microempresas 

e empresas de pequeno porte, deverá ser dada preferência pela utilização do pregão presencial. 

 

Art. 44  Nos procedimentos de licitação, deverá ser dada ampla divulgação aos 

editais no âmbito local ou regional, inclusive junto às entidades de apoio e representação das 

microempresas e das pequenas empresas para divulgação em seus veículos de comunicação. 

 

Parágrafo único.  Para os fins deste artigo, os órgãos responsáveis pela licitação 

poderão celebrar convênios com as entidades referidas no caput para divulgação da licitação 

diretamente em seus meios de comunicação.  

 

CAPÍTULO IX 

DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 45  A Administração Pública Estadual, promoverá ações de estímulo à 

inovação e melhoria da competitividade do MEI, da ME, da EPP e do Empreendedor da Agricultura 

Familiar, bem como investimentos em tecnologia e processos inovadores, que gerem incrementos 

econômicos ou que tenham inserção em projetos de desenvolvimento. 

 

Art. 46  Em atendimento às ações que promovam inovação, desenvolvimento 

tecnológico, benefícios sociais e boas práticas ambientais, nos termos do art. 64 da Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Governo Estadual concederá 

benefícios e prazos diferenciados ao cumprimento das normas para as ME, EPP, MEI e ao 

empreendedor da agricultura familiar, bem como fomentará a capacitação para o cumprimento das 

normas vigentes, observando as seguintes prerrogativas: 

 



I – a disseminação da cultura da inovação por meio de ações integradas de 

informação, comunicação e capacitação que promovam e incentivem a prática da difusão 

tecnológica para as ME, EPP, MEI e o empreendedor da agricultura familiar; 

II – a aproximação entre instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação e os 

MEI, ME, EPP e o empreendedor da agricultura familiar para a disseminação de metodologias 

capazes de ampliar o acesso à inovação dos processos, produtos e serviços. 

 

Art. 47  O Poder Público promoverá as alterações necessárias na legislação vigente 

no sentido de assegurar o tratamento diferenciado, favorecido e simplificado para as MPE, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, especialmente no que se refere ao 

estímulo à inovação. 

 

CAPITULO X 

DO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Seção I 

Do Plano de Desenvolvimento para as Micro e Pequenas Empresas 

 

Art. 48  O Plano de Desenvolvimento para as Micro e Pequenas Empresas 

obedecerá aos seguintes objetivos: 

 

I – de ocupação dos polos públicos empresariais; 

II – de fomento aos ambientes especializados cooperativos de inovação; 

III – de incentivo à exportação; 

IV – de estímulo à agroindústria e aos Pequenos Produtores Rurais;  

V – de preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. 

 

Seção II 

Dos Polos Públicos Empresariais 

 

Art. 49  Na aprovação de polos públicos empresariais, o Órgão do Estado 

responsável pelo loteamento definirá conforme regulamento critérios específicos para a implantação 

de empreendimentos classificados como ME ou EPP, definidos no art. 3º deste Estatuto, priorizando 

as atividades e arranjos produtivos participantes em projetos de interesse do Estado. 

 

Seção III 

Do Fomento à Ambientes Especializados Cooperativos de Inovação 

 

Art. 50  O Poder Executivo estimulará em suas políticas de incentivo e 

fortalecimento das ME, EPP e MEI os ambientes especializados cooperativos de inovação como 

medida que estimule a criação, o desenvolvimento, a capacitação e a inovação das ME, EPP e MEI, 

oferecendo suporte técnico, gerencial e formação complementar aos empreendedores. 

 

Seção IV 

Do Incentivo à Exportação 

 

Art. 51  A política estadual de incentivo à exportação tem os seguintes objetivos: 

 

I – promover a cultura da gestão para a exportação; 



II – reduzir o custo da exportação por meio de apoio ao desenvolvimento de 

instrumentos que viabilizem a agregação de demanda para serviços de logística e assessoria e 

agregação de oferta para venda e divulgação de produtos no mercado exterior; 

III – auxiliar o desenvolvimento tecnológico, a certificação e a melhoria da 

qualidade de produtos e do processo produtivo, visando adequá-los às exigências tecnológicas do 

mercado externo; 

IV – apoiar o desenvolvimento de inovações que agreguem valor aos produtos 

exportados; 

V – financiar as microempresas e empresas de pequeno porte nas operações de 

exportação;  

VI – estabelecer programa de divulgação dos benefícios e facilidades concedidos à 

exportação, especialmente as linhas de crédito existentes e utilização do SCE - Seguro de Crédito à 

exportação ao amparo do Fundo de Garantia à Exportação - FGE/BNDES, inclusive por meio do 

Centro de Atendimento Empresarial e do Portal do Empreendedor. 

 

Seção V 

Do Estímulo à Agroindústria e aos Pequenos Produtores Rurais 

 

Art. 52  O Governo do Estado incentivará a realização de feiras de produtores e de 

artesãos, assim como apoiará missão técnica para intercâmbio de conhecimento, exposição e venda 

de produtos em todo território nacional. 

 

Art. 53  O Estado estimulará a criação de um sistema unificado estadual de 

sanidade agroindustrial familiar de pequeno porte que terá como finalidades: 

 

I – realizar a integração sistêmica, horizontal e descentralizada dos serviços de 

inspeção municipais; 

II – traçar as diretrizes básicas da sanidade agroindustrial de pequeno porte; 

III – produzir e editar recomendações e instruções, por meio de documentos 

técnicos específicos e socialmente adequados; 

IV – realizar e estimular parcerias, com órgãos públicos e privados, com 

instituições de pesquisas e educacionais, de capacitação, assistência técnica e extensão; 

V – fazer a interlocução e o monitoramento dos serviços de inspeção municipal do 

Estado.  

 

Art. 54  A Administração Pública, por meio de suas Instituições, estimulará a 

elaboração de projetos básicos de agroindústrias, com captação de recursos, capacitação, 

consultorias em gestão, com o objetivo de facilitar sua regularização, financiamentos e organização 

dos seus negócios. 

  

Parágrafo único.  Para efeitos deste artigo, consideram-se projetos básicos de 

agroindústrias o conjunto de elementos necessários e suficientes que possam assegurar ao 

empreendedor da agroindústria informações necessárias que subsidiem a avaliação da viabilidade 

técnica e o adequado tratamento dos impactos do empreendimento, que possibilitem a avaliação do 

custo, a definição dos métodos e do prazo de execução. 

 

Art. 55  A Administração Pública, os Órgãos e Entidades da Administração Direta 

e Indireta adotarão nos seus editais de compra a recomendação de aquisição, quando couber, de 

produtos da agricultura familiar. 

 



Art. 56  Os editais de licitação contemplarão para fornecimento de refeições em 

hospitais públicos, presídios, escolas públicas e demais órgãos estaduais, a recomendação à 

contratada de realizar a subcontratação de até 30% (trinta por cento) dos empreendimentos da 

agricultura familiar.  

 

§ 1º  A regra contida no caput não se aplica quando a contratada for ME, EPP, 

MEI ou equiparada. 

 

§ 2º  A observância de reserva do percentual a que se refere o caput deste artigo 

poderá ser dispensada nos seguintes casos: 

 

I – não atendimento das chamadas públicas pelos agricultores ou suas 

organizações; 

II – impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente pelo 

agricultor ou sua organização; 

III – inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios 

por parte dos agricultores ou suas organizações; 

IV – incidência de pragas ou acidente natural que resulte na perda da produção dos 

agricultores familiares; 

V – condições higiênico-sanitárias inadequadas.  

 

§ 3º  O percentual de até 30% (trinta por cento) poderá ser atingido em até 03 (três) 

anos, a partir da publicação deste Estatuto, devendo ser regulamentado em normas específicas de 

cada uma das Secretarias e Órgãos envolvidos. 

 

Seção VI 

Da Preservação do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

 

Art. 57  O Poder Executivo Estadual promoverá ações voltadas para o 

desenvolvimento sustentável aos micro e pequenos empreendimentos, rurais e urbanos, de que trata 

este Estatuto, a saber: 

 

I – estudos para o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental e de 

avaliação de impactos ambientais; 

II – disseminação da cultura do desenvolvimento sustentável; 

III – eventos de capacitação e conscientização quanto à preservação dos recursos 

naturais. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E CAPITALIZAÇÃO 

 

Seção I 

Da Política Pública de Acesso ao Crédito 

 

Art. 58  O Estado fortalecerá as políticas públicas de acesso ao crédito voltado às 

microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo de criar ou ampliar os seguintes 

instrumentos: 

 

I – linhas específicas de crédito com taxa de juros diferenciadas; 



II - linhas específicas de crédito voltadas ao comércio exterior; 

III – definição de critérios objetivos para assegurar o acesso ao crédito; 

IV – participação no capital de Sociedades de Garantia de Crédito, constituída por 

microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da legislação federal;  

 

§ 1º  A política referida neste artigo incluirá a ampla divulgação, em conjunto com 

as instituições financeiras, das linhas de crédito disponíveis, assim como a articulação com as 

entidades de apoio e representação das microempresas e empresas de pequeno porte, no sentido de 

proporcionar e desenvolver programas de treinamento, educação financeira, desenvolvimento 

gerencial e capacitação tecnológica. 

 

Art. 59  O Poder Executivo apoiará a criação de Comitês Municipais de Crédito 

com objetivo de sistematizar as informações relacionadas ao crédito e financiamento e 

disponibilizá-las aos empreendedores e às microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

Seção II 

Da Participação em Sociedade de Garantia de Crédito 

 

Art. 60  Para estímulo ao crédito e à capitalização dos empreendedores e das 

microempresas e empresas de pequeno porte e o funcionamento de estruturas legais focadas na 

garantia de crédito com atuação no âmbito do município e região de influência, fica o Poder 

Executivo Estadual autorizado a participar em sociedades de crédito, na qualidade de parceiro 

colaborador.  

 

§ 1º  A Sociedade de Garantia de Crédito deverá estar qualificada na forma da 

Legislação Federal. 

 

§ 2º  Para o recebimento dos recursos, a Sociedade de Garantia de Crédito firmará 

parcerias com o Poder Executivo, nos termos previstos na legislação federal. 

 

§ 3º  A fiscalização da utilização dos recursos repassados pelo Estado à Sociedade 

de Garantia de Crédito será executada pelo órgão técnico competente do Poder Executivo. 

 

CAPITULO XII 

DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

Art. 61  A Administração Pública Estadual estimulará parcerias com a iniciativa 

privada com entidades de classe e instituições de ensino superior, públicas ou privadas, a fim de 

orientar e facilitar às microempresas e empresas de pequeno porte o acesso à justiça, priorizando a 

aplicação do disposto no art. 74 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006. 

 

Parágrafo único.  O Estado também estimulará parcerias entre o Poder Judiciário, 

a OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, e as instituições de ensino superior, com a finalidade de 

criar e implantar o setor de conciliação extrajudicial, como um serviço gratuito. 

 

CAPITULO XII 

DO ASSOCIATIVISMO 

 

Art. 62  O Poder Executivo estimulará a organização de empreendedores, 

fomentando o associativismo e a constituição de sociedades de propósito específico formadas por 



microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, em busca da 

competitividade e contribuindo para o desenvolvimento local ou regional, integrado e sustentável. 

 

CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 63  O FEMPE-MT elaborará relatório anual de avaliação da implantação 

efetiva das normas desta lei complementar, visando ao seu cumprimento e aperfeiçoamento. 

 

Art. 64  Fica designado o dia 05 de outubro como “o Dia da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte” de Mato Grosso.  

 

Art. 65  As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar correrão a 

conta de dotações próprias consignadas nos orçamentos dos respectivos órgãos da administração 

pública. 

 

Art. 66  Salvo disposição expressa em contrário, entende-se como se referindo à 

microempresa, à empresa de pequeno porte ou ao microempreendedor individual, conceituados 

nesta lei complementar, o uso dessas expressões em outra norma legal estadual, que veicule 

tratamento diferenciado, simplificado ou mais benéfico, de qualquer natureza. 

 

Art. 67  A presente lei será regulamentada por ato do Poder Executivo no prazo de 

90 (noventa) dias de sua publicação. 

 

Art. 68  Esta lei complementar entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua 

publicação. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,        de                  de 2015, 194º da Independência e 

127º da República. 

 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 


