
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
GOVERNO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 

GABINETE DO PREFEITO 
Praça Baixa Verde, 169 João Câmara - RN. 

CEP 59.550-000 CGC(MF): 08.309.536/0001-03 

 
 
Lei Municipal nº 564/2017-GP. 

 

   EMENTA: 

Dispõe sobre normas de competência municipal objetivando a 

implantação no âmbito local do Estatuto Nacional da 

Microempresa – ME e da Empresa de Pequeno Porte- EPP, 

instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, Cria o Fundo Municipal de Aval, o Conselho das Micro e 

Pequenas Empresas de João Câmara/RN, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara 

Municipal de João Câmara/RN aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° - Observando o disposto da Lei complementar n°123, de 14 dezembro de 2006, alterada pelas Leis complementares 

n°127, 15 de agosto de 2007 e 128, de 22 de dezembro de 2008, a presente Lei estabelece normas de competência municipal 

para dispensar tratamento diferenciado, simplificado e favorecido ao Microempreendedor Individual- MEI, à Microempresa 

– ME e à Empresa de Pequeno Porte EPP.  

Art. 2°- As normas a que se refere o artigo anterior relacionam-se a: 

I- Inscrição, alteração e baixa; 

II- Fiscalização orientadora; 

III- Do Acesso aos Mercados e Aquisições públicas; 

IV- Estímulo à inovação; 

V – Da Educação Empreendedora e do Acesso à informação; 

VI – Do fundo de Aval ao Empreendedor; 

VII – Do Conselho Municipal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;  

VIII – Dos Pequenos Produtores Rurais e 

IX- Demais medidas. 

 

CAPÍTULO II 

DA INSCRIÇÃO, ALTERAÇÃO E BAIXA 

Art. 3°- Na abertura e fechamento de microempresa e empresas de pequeno porte, o Município limita- se a exigir 

exclusivamente a prova de: 
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I- Ato de constituição ou de dissolução registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte ou do 

Cartório competente; e 

 
II- Inscrição no CNPJ- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Do Ministério da Fazenda e se for o caso, na Secretaria de 

Estado da Tributação. 

Parágrafo Único- A prova a que se refere o caput será feita por cópia que será apresentada juntamente com o original para 

conferência e arquivo no órgão municipal competente. 

Art. 4°- Na hipótese de existência de débito tributário ou não-tributário para com o município, a liquidação será feita através 

de parcelamento compatível com a capacidade econômica do contribuinte, com acréscimos apenas de juros e mora, 

dispensados  os acréscimos de multas de mora ou de infração. 

Art. 5°- O Município colocará à disposição do contribuinte, pessoalmente e por meios virtuais disponíveis, informações e 

orientações, de forma a permitir certeza quanto às exigências para inscrição, alteração e baixa, conforme disposto nos artigos 

3° e 4° e ainda sobre: 

I- A possibilidade de exercício da atividade desejada no local escolhido cujo endereço será informado pelo 

contribuinte;  

 

II- Os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licença de autorização de funcionamento, segundo a atividade 

pretendida o porte, o grau de risco e a localização. 

Art. 6°- Os requisitos de segurança sanitária e controle ambiental para os fins de registro e legalização de empresários e 

pessoas jurídicas serão simplificados, somente sendo realizadas vistorias após o início de operação do estabelecimento, 

quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. 

Art. 7°- Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, o Município emitirá o Alvará de 

Funcionamento Provisório, que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após ato de registro. 

Parágrafo Único- É considerada de alto risco a atividade que envolva pelo menos um dos seguintes itens: 

I- Material inflamável; 

II- Material explosivo; 

III- Aglomeração de pessoas; 

IV- Nível sonoro acima do permitido em Lei; e 

V- Outros definidos em regulamento baixado pelo Poder Executivo. 

Art. 8º - O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas 

ocorrerão 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 titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após 

o ato de extinção.  

Art. 9°- O Município não exigirá, na abertura e fechamento de empresas: 

I- Documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde seja instalada a sede, filial ou outro 

estabelecimento, salvo para comprovação do endereço indicado; e 

II- Comprovação de regularidade de preposto do empresário ou pessoa jurídica com seus órgãos de classe, sob qualquer 

forma, como requisito para deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa de empresa, bem como para autenticação de 

instrumento de escrituração. 

III- Excetuados os casos de autorização prévia, quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos órgãos executores 

do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

Art. 10°- É vedada a exigência de natureza documental ou formal, restritiva ou condicionante, na abertura de empresas, que 

exceda o limite do estabelecimento nos art. 3° e 9°.  

 

Seção I 

Da Sala do Empreendedor 
 

Art. 11º – Com o objetivo de orientar os empreendedores, simplificando os procedimentos de registro de empresas no 

município, fica criada a Sala do Empreendedor, com as seguintes atribuições: 

I – Disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da inscrição municipal e do alvará de 

funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de comunicação oficial; 



II – Emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária; 

III – Orientação sobre procedimentos necessários para a regularização de registro e funcionamento, bem como, situação 

fiscal e tributária das empresas; 

IV – Outras atribuições fixadas nesta lei e em regulamentos. 

 

Parágrafo Único- Para a consecução dos seus objetivos, na implantação da Sala do Empreendedor, a Administração 

Municipal poderá firmar parceria com outras instituições públicas ou privadas, para oferecer orientação acerca da abertura, 

do funcionamento e do encerramento de empresas, incluindo apoio para elaboração de plano de negócios, pesquisa de 

mercado, orientação sobre crédito, associativismo e programas de apoio oferecidos no município. 

 

Seção II 

Microempreendedor Individual 

 
Art. 12º – Em relação ao Microempreendedor Individual – MEI (LC nº 123/2008, art. 4º, §§1º a 3-A, e art. 7º, na redação 

da LC nº 128/2008 e LC nº 147/2014): 

I - O processo de registro deverá ter trâmite especial, opcional para o empreendedor,  obedecido o disposto nas normas 

baixadas pelo Comitê CGSIM; 

II - Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos referentes a atos de abertura, 

inscrição, registro, alterações, baixa, concessão de alvará, de licença, arquivamento, permissões, autorizações e cadastro; 

III - As vistorias necessárias à emissão de licenças e de autorizações de funcionamento deverão ser realizadas após o início 

de operação da atividade do Microempreendedor Individual, quando a sua atividade não for considerada de alto risco, 

inclusive as de interesse dos órgãos fazendários; 

IV - Nenhum documento adicional aos requeridos por ato do Comitê CGSIM, no processo de registro, inscrição, alteração, 

anulação e baixa eletrônica do MEI será exigido para inscrição tributária e concessão de alvará e licença de funcionamento; 

V - Fica isento de taxas e outros valores relativos à fiscalização da vigilância sanitária municipal.  

Parágrafo Único- O Executivo instituirá por meio do Comitê Gestor Municipal, programa de formalização do 

Microempreendedor Individual - MEI, envolvendo entidades de interesse da sociedade civil organizada, com o objetivo de 

incentivar a legalização de negócios informais de pequeno porte. 

 

CAPÍTULO III 

DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA 
 

Art. 13º - A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de 

consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente 

orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. 

§1°- Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada infração por 

falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, na ocorrência de 

reincidência, fraude, resistência ou embaraço a fiscalização.  

 

§2° - O disposto nesse artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos que se dará na forma da 

legislação própria. 

§3º- 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.  

§4º- Ressalvadas as hipóteses previstas no § 1º, 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 plano negociado com o responsável pelo estabelecimento. 

§5º- O disposto no § 1º aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias relativas às matérias do 

caput, inclusive quando previsto seu cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a trabalhista.  

§6º- A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem cumprimento ao disposto 

neste artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação.  

 

§7º- Os órgãos e entidades da administração municipal deverão observar o princípio do tratamento diferenciado, simplificado 

e favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de multas e demais sanções administrativas.  



 

§8º- O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relativas à ocupação irregular da reserva de faixa não 

edificável, de área destinada a equipamentos urbanos, de áreas de preservação permanente e nas faixas de domínio público 

das rodovias, ferrovias e dutovias ou de vias e logradouros públicos. 

 

CAPÍTULO IV 

DO ACESSO AOS MERCADOS E DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS 

 
Art. 14º- Nas contratações públicas feitas pelo Município é concedido tratamento diferenciado, simplificado e favorecido as 

Microempresas- ME e as Empresas de Pequeno Porte- EPP, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 

local, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 

 

Art. 15° - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, a administração municipal poderá realizar processo licitatório: 

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).  

II - Em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de Microempresas- ME ou de Empresas de Pequeno Porte, no 

percentual máximo de 30% (trinta por cento) do total licitado; e 

III- Em que seja estabelecida cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para contração de Microempresas- ME e Empresas de 

Pequeno Porte- EPP, em certames para aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

 

§1° - Na hipótese do inciso II, do caput, os empenhos e pagamentos poderão ser destinados diretamente as Microempresas- 

ME e Empresas de Pequeno Porte subcontratadas. 

 

Art. 16º- Os dispostos nos art. 12 e 13 não se aplicam quando: 

 

I- Deixar de ocorrer um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresas- ME ou 

Empresas de Pequeno Porte- sediadas no local ou na região, capazes de cumprir as exigências do instrumento convocatório; 

II- O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para as Microempresas- ME e Empresas de Pequeno Porte- 

EPP não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado; e  

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, 

excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II 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. 13 deste 

Estatuto. 

Art. 17º - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 

§ 1
o
 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da administração pública municipal, para regularização da documentação, para 

pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

§ 2° - A não regularização da documentação no prazo previsto no parágrafo anterior, implicara decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

administração municipal convocar os licitantes remanescestes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 

revogar licitação.  

Art. 18º- Será assegurado como critério de desempate preferência na contratação para as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. 

§ 1°- O empate é entendido como a situação em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte sejam iguais ou de até 10%( dez por cento) superior à proposta melhor classificada. 

§ 2°- Na modalidade de pregão, a diferença estabelecida no parágrafo anterior será de 5% (cinco por cento) superior ao 

melhor preço. 

Art. 19º- Para efeito do artigo anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I- A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, hipótese em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
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II-   Deixando de ocorrer a contração da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso anterior, 

serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese dos parágrafos do artigo anterior, na ordem 

classificatória, para exercício do mesmo direito; e 

 

III-  No caso de equivalência dos valores apresentados pela Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos parágrafos do artigo anterior, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

§ 1°- Na hipótese de não contratação nos termos previstos no caput deste artigo o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

 

§ 2°- O disposto nesse artigo somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresas 

ou Empresas de Pequeno Porte. 

 

§ 3°- Em caso de pregão, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada será convocada para apresentar 

nova proposta para apresentar no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances , sob pena de 

preclusão. 

 

 

Seção I 

Certificado Cadastral das Microempresas,  

Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI) 

 

Art. 20º – Para a ampliação da participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 

Individuais nas licitações, o Município deverá (LC federal nº. 123/06, art. 47): 

I – Instituir e ou manter cadastro próprio para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sediadas localmente ou na 

região de influência, com a identificação das linhas de fornecimento de bens e serviços, de modo a possibilitar a capacitação 

e notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e subcontratações, além de também estimular o cadastramento 

destas empresas nos sistemas eletrônicos de compras; 

 II – Divulgar as contratações públicas a serem realizadas, com a estimativa quantitativa e de data das contratações, no sítio 

oficial do município, em murais públicos, jornais ou outras formas de divulgação; 

 III – Padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços a serem contratados, de modo a orientar, através da Sala 

do Empreendedor, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a fim de tomar conhecimento das especificações 

técnico-administrativas; 

IV – Definir, até 31 de dezembro do ano anterior, a meta anual de participação das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte nas compras do Município. 

Art. 21º – Fica criado no âmbito das licitações efetuadas pelo Município, o Certificado de Registro Cadastral emitido para as 

Micro e Pequenas Empresas previamente registradas para efeito das licitações promovidas pelo Município (LC federal nº. 

123/06, art. 47). 

Parágrafo Único- O certificado referido no “caput” comprovará a habilitação jurídica, a qualificação técnica e econômico-

financeira da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

 

Seção II 

Estímulo ao Mercado Local 

 

  
Art. 22º – A Administração Municipal: 

I - Incentivará a realização de feiras de produtores e artesãos, assim como apoiará missão técnica para exposição e venda de 

produtos locais em outros municípios de grande comercialização; 

II - Regulamentará o disposto neste capítulo, podendo, com fundamento no artigo 47 da Lei Complementar Federal 

123/2006, estabelecer outras normas de preferência e incentivo, tais como: 

a) Dar preferência à aquisições de bens em leilões promovidos pelo Poder Público Municipal a Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte local; 

b) Promover feiras livres, destinadas à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, gêneros alimentícios, 

assim como, de produtos e artigos de uso doméstico e pessoal, que atendam a demanda da população; 

c)          Promover feiras gastronômicas, destinadas à comercialização, ao varejo de produtos hortifrutigranjeiros, 

gêneros alimentícios, assim como, de comidas típicas e atípicas que atendam a demanda da população; 



d)          Promover programas específicos, destinados a comercializar diretamente hortifrutigranjeiros e pescados 

produzidos por produtores rurais; 

e)          Promover feiras orgânicas, destinadas à comercialização, no varejo, de produtos orgânicos, sendo 

hortifrutigranjeiros, gêneros alimentícios e outros produtos de consumo produzidos pelo sistema orgânico de produção 

agropecuária; 

f)          Apoiar instituições e entidades de classe, em ações voltadas ao incremento do comércio da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte locais. 

III – Manterá, por meio da Sala do Empreendedor, programas de capacitação e orientação visando estimular a participação de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas licitações públicas. 

 

CAPÍTULO V 

DO ESTIMULO À INOVAÇÃO 

 

 
Art. 23° - O Poder Público Municipal manterá programa de desenvolvimento empresarial, com a finalidade de desenvolver 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de vários setores de atividade, observando-se o disposto na Lei Complementar 

n
o
 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Art. 24º- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão prioridade nos projetos e atividades relativos à pesquisa e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico executados pelo Município, com recursos próprios ou em parceria com órgãos das 

esferas de Governo Federal, Estadual, agências de fomento, instituições científicas e tecnológicas, instituições universitárias, 

bem como com organismos estrangeiros e internacionais, públicos ou privados.  

 

Art. 25º - O Poder Executivo encaminhará à Câmara lei específica que definirá a política municipal de estímulo à inovação 

para as Microempresas e para as Empresas de Pequeno Porte, inclusive quando estas revestirem a forma de incubadoras, 

considerando o disposto nos artigos 65 a 67 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.  

§ 1º A política municipal de estímulo à inovação para as Microempresas e para as Empresas de Pequeno Porte mencionadas 

no caput deverá atender as seguintes diretrizes, no mínimo:  

I – Disseminar a cultura da inovação como instrumento de aprimoramento contínuo para incremento da competitividade 

frente aos mercados, nacional e internacional;  

II – Assessorar a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte no acesso às agências de fomento, instituições científicas e 

tecnológicas, núcleos de inovação e instituição de apoio, federal ou estadual, para a promoção do seu desenvolvimento 

tecnológico;  

III – Promover a inclusão digital dessas empresas à rede de alta velocidade ou apoio para esse acesso;  

IV – Instituir premiação municipal aos promotores de inovações tecnológicas como reconhecimento público do esforço à 

inovação;  

V – Instituir programa de incentivo fiscal em relação a atividades de inovação executadas por Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, individualmente ou de forma compartilhada.  

§ 2º Os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal atuantes em pesquisa, desenvolvimento ou 

capacitação tecnológica terão por meta a aplicação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos recursos destinados à inovação 

em programas e projetos de apoio às Microempresas ou às Empresas de Pequeno Porte, transmitindo ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e  Inovação, no primeiro trimestre de cada ano, informação relativa aos valores alocados e a respectiva 

relação percentual em relação ao total dos recursos destinados para esse fim (Lei Complementar 123/2006, art. 65, §§2º e 3º, 

na redação da Lei Complementar nº 147/2014).  

§ 3º - Para efeito da execução do orçamento previsto neste artigo, os órgãos  e instituições poderão alocar os recursos 

destinados à criação e ao custeio de ambientes de inovação, incluindo incubadoras, parques e centros vocacionais 

tecnológicos, laboratórios de ensaio, de pesquisa ou apoio ao treinamento, bem como custeio de bolsas de extensão e 

remuneração de professores, pesquisadores e agentes envolvidos nas atividades de apoio tecnológico complementar (LC 

123/2006, art. 65, § 6º, na redação da LC 147, 2014).  

 

 

CAPÍTULO VI 

DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  
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E DO ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Art. 26º - Fica o Poder Público Municipal autorizado a firmar parcerias ou convênios com instituições públicas e privadas 

para o 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.  

§ 1º. Estão compreendidos no âmbito do “caput” deste artigo:  

I –  A implementação de capacitação com foco em empreendedorismo;  

II – A divulgação de ferramentas para elaboração de planos de negócios;  

III – A disponibilização de serviços de orientação empresarial;  

IV – A implementação de capacitação em gestão empresarial;  

V – A disponibilização de consultoria empresarial;  

VI – Programa de redução da mortalidade dos Microempreendedores Individuais, das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte, objetivando assegurar maior sobrevida a estes empreendimentos;  

VII – Programa de incentivo a formalização de empreendimentos;  

VIII – Outras 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; ações de capacitação de professores, e outras ações que o Poder 

Público Municipal entender cabíveis para estimular a educação empreendedora.  

§ 3º Compreende-se no programa a que se refere o inciso VII do § 1º:  

I – O estabelecimento de instrumentos de identificação e triagem das atividades informais;  

II – A elaboração e distribuição de publicações que explicitem procedimentos para abertura e formalização de 

empreendimentos;  

III – A realização de campanhas publicitárias incentivando a formalização de empreendimentos;  

IV – A execução de projetos de capacitação gerencial, inovação tecnológica e de crédito orientado destinado a 

empreendimentos recém-formalizados.  

Art. 27º - Fica o Poder Público Municipal autorizado a celebrar parcerias ou convênios com órgãos governamentais, centros 

de desenvolvimento tecnológico e instituições de ensino superior, para o desenvolvimento de projetos de educação 

tecnológica, com os objetivos de transferência de conhecimento gerados nas instituições de pesquisa, qualificação 

profissional, e capacitação no emprego de técnicas de produção.  

Parágrafo Único- Compreende-se no âmbito do caput deste artigo a concessão de bolsas de iniciação científica; a oferta de 

cursos de qualificação profissional; a complementação de ensino básico público e ações de capacitação de professores.  

Art. 28º- Fica o Poder Público Municipal autorizado a instituir programa de inclusão digital, com o objetivo de promover o 

acesso de micro e pequenas empresas do Município às novas tecnologias da informação e comunicação, em especial à 

Internet, e a implantar programa para fornecimento de sinal da rede mundial de computadores em banda larga, via cabo, rádio 

ou outra forma, inclusive para órgãos governamentais do Município.  

§ 1º. Caberá ao Poder Público Municipal regulamentar e estabelecer prioridades no que diz respeito ao fornecimento do sinal 

de Internet; valor e condições de 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.  

§ 2º. 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 e livre 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.  

Art. 29º- Fica autorizado o Poder Público Municipal a firmar convênios ou parcerias com entidades civis públicas ou 

privadas e instituições de ensino superior, 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 propiciar aos seus partícipes, condições de aplicar conhecimentos teóricos adquiridos 

durante seu curso;  

III – Ter entre seus objetivos estatutários o oferecimento de 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 VII 

DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL AO EMPREENDEDOR 

 

Art. 30º - Fica criado o Fundo Municipal de Aval de João Câmara – FMA/JCRN, de natureza financeira, com a finalidade de 

prover recursos para honrar o aval prestado em nome do Município em operações de crédito realizadas perante instituições 

bancárias, objetivando o desenvolvimento econômico e social do Município em atividades produtivas. 

Parágrafo Único- O Fundo Municipal de Aval de João Câmara garantirá as operações de crédito que tratam o caput em 

favor de Micro e Pequenas Empresas, Microempreendedores Individuais, Cooperativas e Associações, localizados no 

Município de João Câmara-RN, que não disponham de bens para oferecer como garantia aos empréstimos bancários. 

Art. 31º. - Constituem ativos e passivos do Fundo Municipal de Aval: 

I. Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixas especiais oriundas dos recursos destinados ao FMA/JCRN; 

II. Bens móveis e imóveis que forem adquiridos com recursos do FMA/JCRN, os que forem doados ao FMA/JCRN e os 

destinados à administração do FMA/JCRN; 

III. Obrigações, de qualquer natureza, que porventura o FMA/JCRN venha assumir para manutenção e desenvolvimento do 

mesmo. 

Art. 32º - Constituem recursos do Fundo de Aval: 

a) as comissões cobradas por conta da garantia prestada em seu nome; 

b) o resultado das aplicações financeiras dos recursos; 

c) a recuperação de crédito de operações honradas com recursos por ele providos; 

d) a reversão de saldos não aplicados; 

e) outros recursos destinados pelo Poder Público ou por particulares a título de doação ou empréstimo. 

§ 1º - O saldo positivo apurado em cada exercício será transferido para o exercício seguinte, a crédito do Fundo de Aval.  



§ 2º - As disponibilidades financeiras do Fundo de Aval serão aplicadas nos produtos financeiros do Banco que fizer a gestão 

financeira do Município. 

§ 3º - O Banco que fizer a gestão financeira do Município também fará a do Fundo de Aval, devendo os seus direitos e 

obrigações, decorrentes dessa condição, serem estabelecidos mediante contrato celebrado com a Prefeitura Municipal.   

§ 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Aval somente serão utilizados depois de esgotadas as formas de cobrança e resgate 

das dívidas constantes nos contratos firmados entre as instituições financiadoras e os beneficiários das operações de crédito, 

conforme condições pré-estabelecidas pela Prefeitura de João Câmara. 

Art. 33° - O Fundo Municipal de Aval oferecerá garantia de até 100% (cem por cento) do valor de cada operação de crédito. 

Parágrafo Único- O reajuste do valor do aval prestado será feito na forma estabelecida no contrato de que trata o § 3º do 

artigo precedente. 

Art. 34º - As operações de crédito a serem firmadas com a garantia do Fundo Municipal de Aval deverão ser 

necessariamente apreciadas e aprovadas por Conselho Municipal. 

Art. 35° - O contrato de que trata o § 3° do Art. 3°, estabelecerá ainda: 

I - O volume máximo de operações que serão avalizadas; 

II - Os percentuais da comissão prevista no § 2º do artigo precedente. 

III - Sobre a prestação de contas dos recursos recebidos e aplicados pelo FMA/JCRN. 

Art. 36º - As estimativas dos recursos obtidos e aplicados do Fundo Municipal de Aval integrarão o orçamento do Município 

e evidenciará as políticas e o Programa de trabalho governamental, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

Parágrafo Único- A execução orçamentária e financeira do FMA/JCRN, assim como a sua contabilização, observará os 

padrões e normas estabelecidas na legislação vigente.  

 

CAPÍTULO VIII 

DO CONSELHO MUNICIPAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 

Art. 37º- Fica instituído, ainda, o Conselho Municipal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. 

Art. 38º- O Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa visa garantir a participação da sociedade organizada na 

discussão de políticas públicas para o desenvolvimento das Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos 

Microempreendedores Individuais, das Cooperativas, das Associações e das Sociedades de Autogestão no Município de João 

Câmara. 

Art. 39º- O Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa é um órgão de caráter consultivo, orientador e fiscalizador de 

participação direta da comunidade, vinculado à Secretaria de Administração do Município de João Câmara. 

 

Seção I 

Dos Princípios e Objetivos 

 

Art. 40º- O Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa regem-se pelos seguintes princípios e objetivos: 

I - Fortalecer e ampliar as relações empresariais existentes no Município; 

II - Zelar por um ambiente favorável ao desenvolvimento das Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos 

Microempreendedores Individuais, das Cooperativas, das Associações e das Sociedades de Autogestão na cidade, 

especialmente no que diz respeito à legislação aplicável nas áreas do desenvolvimento econômico sustentável, das relações 

tributárias e urbanísticas; 

III - Incentivar a capacitação empresarial e a inclusão digital das Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos 

Microempreendedores Individuais, das Cooperativas, Associações e das Sociedades de Autogestão no Município; 



IV - Propor aprimoramentos e medidas na direção da desburocratização, desoneração e modernização das relações das 

Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais, das Cooperativas, Associações e 

das Sociedades de Autogestão com as instituições públicas, sejam municipais, estaduais ou federais, notadamente no que se 

refere aos procedimentos de abertura e baixa de empresas, obrigações tributárias e acessórias, fiscalização e obtenção de 

crédito. 

 

Seção II 

Da Competência 

 

Art. 41º- Compete ao Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa: 

I- Acompanhar a formulação de diretrizes e a promoção de atividades que visem o desenvolvimento das Microempresas, das 

Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais, das Cooperativas, Associações e das Sociedades de 

Autogestão; 

II- Promover a discussão a respeito da legislação municipal que contemple assuntos referentes às: Microempresas, das 

Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais, das Cooperativas, Associações e das Sociedades de 

Autogestão, bem como da regulamentação, no âmbito municipal, da legislação superior correlata; 

III- Propor critérios para a elaboração do orçamento anual e dos planos e programas que promovam o desenvolvimento das 

Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais, das Cooperativas, Associações e 

das Sociedades de Autogestão; 

IV- Promover a participação das Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, nas compras públicas; 

V- Propor critérios para a elaboração do orçamento anual do FMA/JCRN, acompanhando sua execução financeira e 

orçamentária, previsto no artigo 16 desta Lei; 

VI- Organizar plenárias e audiências públicas, quando necessário, para a discussão de diretrizes e projetos relacionados ao 

desenvolvimento das Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais, das 

Cooperativas, Associações e das Sociedades de Autogestão; 

VII- Estabelecer comissões de estudos, grupos temáticos e promover encontros, seminários e debates sobre temas 

estratégicos e específicos relacionados ao desenvolvimento das Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos 

Microempreendedores Individuais, das Cooperativas, Associações e das Sociedades de Autogestão; 

VIII- Manter canais de comunicação, em relação aos temas que lhe são afetos, com outros órgãos do Poder Público, bem 

como receber sugestões, propostas e matérias de interesse coletivo, encaminhadas por setores e agentes da sociedade civil ou 

de fóruns temáticos setoriais; 

IX- Acompanhar a atuação do setor público, privado e da sociedade civil organizada na área do desenvolvimento das 

Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais, das Cooperativas, Associações e 

das Sociedades de Autogestão, nos contratos e convênios estabelecidos com recursos públicos; 

X- Acompanhar as atividades da Câmara Municipal nos temas afetos às políticas públicas de desenvolvimento das 

Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais, das Cooperativas, Associações e 

das Sociedades de Autogestão; 

XI- Participar das audiências públicas referentes às políticas públicas de desenvolvimento das Microempresas, das Empresas 

de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais, das Cooperativas, Associações e das Sociedades de Autogestão; 

XII- Fiscalizar a aplicação dos recursos concedidos ao FMA/JCRN, previsto nesta Lei; 

XIII- Fomentar as iniciativas relativas ao associativismo e ao cooperativismo no âmbito da economia solidária. 

 

Seção III 

Da Composição 

 

Art. 42º- O Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa será composto de forma paritária, com membros 

representantes de órgãos públicos e da sociedade civil. 



§ 1º A cada membro corresponde um suplente, que suprirá automaticamente a falta ou impedimento do respectivo titular. 

§ 2º Os representantes da sociedade civil e seus suplentes serão indicados pelas entidades mencionadas no artigo 14 desta 

Lei. 

Art. 43º- Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa terá a seguinte composição: 

I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração; 

II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças; 

III - 01 (um) representante da Câmara de Vereadores; 

IV - 01 (um) representante dos Contadores de João Câmara; 

V - 01 (um) representante do segmento comercial do Município; 

VI - 01 (um) representante do SEBRAE. 

 

 

Seção IV 

Do Mandato dos Membros do Conselho Municipal da  

Micro e Pequena Empresa 

 

Art. 44º- A nomeação e posse dos conselheiros do Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa far-se-á por meio de 

ato do Prefeito Municipal, devendo a primeira gestão ser nomeada no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei. 

Parágrafo Único. No primeiro ano do mandato do Prefeito os representantes da Administração Pública Direta e Indireta 

Municipal deverão ser indicados em até 60 (sessenta) dias de sua posse. 

Art. 45º- O mandato dos conselheiros será de 1 (um) ano, permitida uma recondução. 

Art. 46º- As entidades da sociedade civil deverão indicar seus representantes e suplentes, com antecedência de 30 (trinta) 

dias, antes do término do mandato dos conselheiros. 

Parágrafo Único- Na hipótese do suplente assumir o cargo do titular definitivamente, a entidade deverá indicar um novo 

suplente no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 47º - A função de conselheiro não será remunerada, sendo considerada de relevante interesse público. 

Parágrafo Único- Para o exercício de suas funções no Conselho, os representantes terão suas ausências justificadas junto às 

empresas ou órgãos onde estejam empregados. 

 

Seção V 

Do Funcionamento 

Art. 48º- O Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa reunir-se-á ordinariamente, bimestralmente, e 

extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por requerimento de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos seus 

membros. 

Parágrafo Único- Nas deliberações do Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa, cada membro terá direito a 1 (um) 

voto, cabendo ao Presidente apenas o direito ao voto de desempate caso for necessário. 

Art. 49º- A organização e o funcionamento do Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa será disciplinado em 

Regimento Interno, que deverá ser aprovado pela maioria absoluta em plenário e instituído por Decreto. 

 

Seção VI 

Coordenação e Administração 

 



Art. 50º- O Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa será coordenado pelo seu Presidente, eleito pelos seus pares. 

Art. 51º- A Presidência do Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa terá as seguintes atribuições, além das 

previstas no Regimento Interno: 

I - Prestar informações relativas ao Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa; 

II - Presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresa; 

III - Solicitar ao FMA/JCRN seu balanço mensal para acompanhamento e controle. 

 

CAPÍTULO IX 

 DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

 

 

Art. 52º – Em relação aos pequenos produtores rurais: 

I – Aplica-se a isenção de taxas e outros valores relativos à fiscalização da vigilância sanitária municipal ao agricultor 

familiar, definido conforme a Lei federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e identificado pela Declaração de Aptidão ao 

Pronaf - DAP física ou jurídica, e ao empreendedor de economia solidária (LC 123/2006, art. 4º, § 3-A, na redação da LC 

147/2014); 

 

II - O Poder Público Municipal poderá firmar parcerias com órgãos governamentais; instituições de ensino superior; 

entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais, que visem à melhoria da produtividade e da qualidade 

dos produtos rurais, mediante orientação, treinamento e aplicação prática de conhecimento técnico e científico, nas atividades 

produtoras de Microempresas e de Empresas de Pequeno Porte. 

§ 1º. Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte ainda: sindicatos rurais, cooperativas e entidades da iniciativa 

privada que tenham condições de contribuir para a implantação de projetos de fomento à agricultura, 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 o desenvolvimento de outras atividades rurais de interesse 

comum. 

§ 2º. Competirá à Secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal, disciplinar e coordenar as ações necessárias à 

consecução dos objetivos das parcerias referidas neste artigo. 

 

CAPÍTULO X 

DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO  

 

 
Art. 53º – Caberá ao Poder Público Municipal designar Agente de Desenvolvimento, de que trata o artigo 85-A da Lei 

Complementar 123/2006, na redação da Lei Complementar nº 128/2008. 

§ 1º - O Agente de Desenvolvimento de que trata o caput do presente artigo: 

I – Terá sua função especificada na Portaria de designação, de conformidade com as ações públicas para a promoção do 

desenvolvimento local e regional previstas nesta lei e na Lei Complementar 123/2006; 

II – Deverá preencher os seguintes requisitos: 

a) Residir na área do município; 

 

b) Haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de Agente de 

Desenvolvimento; 

 

c) Possuir formação ou experiência compatível com a função a ser exercida; 

 

d) Ser preferencialmente servidor efetivo do Município. 

 

§ 2º - 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 nesta Lei Complementar, sob supervisão do órgão gestor local 

responsável pelas políticas de desenvolvimento.  



 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DEMAIS MEDIDAS 

 

  
Art.54º- Para cumprimento das medidas de simplificação das relações do trabalho, associativismo, crédito e capitalização, 

regras civis e comerciais, e acesso à justiça especial, de competência, dos governos estadual e federal, o Município fica 

autorizado a firmar com estes convênios de cooperação técnica específica. 

 

Parágrafo Único- Os convênios de que se trata o caput poderão compreender a cessão de recursos matérias e humanos para 

execução das medidas de competência dos Governos Estadual e Federal, ou a delegação de competência para a execução das 

medidas pela Administração Municipal. 

 

Art. 55º - O Município incentivará as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para organizarem-se em sociedades de 

propósito especifico na forma prevista no art. 56 pela Lei complementar de n°123, de 14 de dezembro de 2006, ou em outra 

forma de associação, para os fins de desenvolvimento de suas atividades. 

 

Parágrafo Único- O Poder Executivo poderá alocar recursos para esse fim em seu orçamento. 

 

Art. 56º- 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. 57º- 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 da inclusão do estudo do cooperativismo e associativismo nas escolas do município, visando o 

fortalecimento da cultura empreendedora como forma de organização da produção, do consumo do trabalho; 

II- Estímulo à forma cooperativa de organização social, econômica e cultural dos diversos ramos de atuação, com base 

nos princípios gerais do associativismo e da legislação vigente; 

III- Estabelecimento de mecanismo de triagem e qualificação da informalidade para implementação de associações e 

sociedades cooperativas de trabalho, visando à inclusão da população do município no mercado produtivo, fomentando 

alternativas de geração de trabalho e renda; 

IV- Colaboração para instalação da produção associativa e cooperativa no mercado de 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, observando os ditames legais; 

Art. 58º- Objetivando o crédito e a capitalização dos Microempreendedores Individuais, das Microempresas e das Empresas 

de Pequeno Porte, serão destinadas no orçamento municipal anual, na medida do possível, recursos a serem utilizados em 

programas de crédito ou garantias, de iniciativa exclusiva do município ou suplementarmente a programas do Governo 

Estadual e/ou Federal. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 59º- O exercício de articulação para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou 

comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento desta lei será de competência da Secretaria Municipal de 

Administração responsável pelas políticas de desenvolvimento. 

Art. 60º- A Administração Pública Municipal, como forma de estimular a criação de novas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte no município e promover o seu desenvolvimento, incentivará a criação de programas específicos para a 

atração de novas empresas de forma direta ou em parceria com outras entidades sejam elas públicas ou privadas. 

Art. 61º- O Poder Municipal poderá ampliar, caso pretenda e reúna necessárias condições, o tratamento diferenciado, 

simplificado e favorecido aos Microempreendedores Individuais- MEI, as Microempresas- ME e as Empresas de Pequeno 

Porte -EPP, através de concessão de outros tributos da competência municipal, devendo fazê-lo por meio de Lei específica, 

conforme disposto no 6°, do art. 150 da Constituição Federal observando, ainda, o que estabelece o art.14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei complementar n°101, de 4 de maio de 2000). 

Art. 62º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se em seu inteiro teor a Lei Municipal nº 298 de 06 

de novembro de 2009, e demais diplomas legais encontrados.  



 

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 

14 de Setembro de 2017. 

 

 

 
__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 
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CONCURSO PÚBLICO PARA ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO MUNICIPIO DE JOÃO 

CÂMARA 

 

  O Município de João Câmara, com sede administrativa na Praça Baixa-Verde, nº 169, Centro, 

em João Câmara-RN, e com fundamento no artigo 3º da Lei Orgânica Municipal, torna público que se 

encontram abertas as inscrições do Concurso Público, para escolha do Hino Oficial do Município de 

João Câmara-RN e faz saber que as inscrições se regerão pelo seguinte regulamento: 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

DE JOÃO CÂMARA 

 

I - DOS FINS:  

Art. 1º - O Município de João Câmara, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 

Juventude-SECULT, realizará um Concurso Público para escolha do Hino Oficial do Município, o qual 

se dará através da escolha da letra de autoria inédita nos termos do presente edital. 

 

II - DOS OBJETIVOS GERAIS:  

Art. 2º - Manifestar o espírito cívico e de amor ao Município de João Câmara, reafirmando através do 

Hino a importância da preservação das suas tradições, suas culturas, belezas naturais, seu povo, origem 

e economia do Município.  

 

III - DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Art. 3º - Revelar e exaltar por meio da arte musical, a expressão mais forte e viva dos aspectos 

históricos e culturais do Município de João Câmara-RN. 

I - Eleger a composição musical que será instituída como o Hino Oficial do Município; 

II – Apresentar à comunidade do Município de João Câmara um Hino que possa representar e promover 

o Município, passando a integrar o conjunto dos símbolos municipais; 

III - Estimular o senso cívico e a autoestima dos cidadãos camarenses, promovendo a participação e o 

envolvimento da população no processo de criação do Hino do seu Município, estimulando as 

potencialidades e os talentos para a criação artística, valorizando os sentimentos de cidadania, amor e 

respeito pelo Município;  

IV - A criação da letra do Hino do Município de João Câmara deverá ser efetuada a partir da referência 

geo-histórica do Município, atendendo-se no poema as citações sobre a trajetória histórica, com enfoque 

às origens, história do seu povo, a natureza, produtividade, aspectos econômicos, patrimônio histórico e 

sociais do Município, observando-se que não haja promoção de individualidades e particularidades não 

expressivas nessa história, não contendo à letra gírias ou expressões temporárias. 

Art. 4º - O Hino será impresso em placa e afixado no prédio da Prefeitura Municipal de João Câmara e 

no prédio da Câmara Legislativa Municipal constatando o nome dos autores, letra e Administração 

Municipal responsável pela execução do referido concurso.  

Art. 5º - O lançamento do Hino, bem como sua premiação acontecerá no dia 24 de dezembro de 2017.  



Art. 6º - O Hino do Município de João Câmara será registrado em cartório como Patrimônio Público, 

após aprovado como projeto de lei na Câmara Legislativa Municipal e sancionada pelo Prefeito 

Municipal.  

Art. 7º - O Concurso será dividido em 04 (quatro) fases distintas assim distribuídas:  

I - Inscrições;  

II - Homologação das Inscrições pela Comissão Organizadora;  

III - Seleção prévia das letras pela Comissão Julgadora, ficando pré-classificadas; 

IV - Julgamento pela Comissão Julgadora para a escolha da letra vencedora.  

 

IV - DAS INSCRIÇÕES:  

Art. 8º - Poderão se inscrever quaisquer brasileiros natos ou naturalizados, que comprovem residir ou 

que possuam algum vínculo familiar ou empregatício no município de João Câmara.  

Parágrafo Único. Deverá ser apresentado documento comprobatório, conforme Art. 8. 

Art. 9 º- Poderão concorrer com composições criadas de forma individual ou em parceria, sendo no 

máximo, (03 pessoas), desde que os mesmos observem as normas expressas no presente regulamento, 

onde menores de 18 anos, poderão participar somente com autorização formal de seu responsável legal.  

Parágrafo Único. Fica vedada a participação de membros da Comissão Organizadora e Julgadora e de 

seus familiares até 2º grau no concurso.  

Art. 10º - A inscrição é gratuita e individual e poderá ser realizada no período de 02 de outubro a 14 de 

novembro de 2017, das 08:00h às 13h30min, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude-

SECULT. 

Art. 11º - As inscrições serão formalizadas através da apresentação de:  

I - Biografia do Compositor em um envelope lacrado;  

II - Cópia do CPF, RG e Comprovante de Endereço;  

III - Cinco (5) cópias da Obra; (letra e partitura);  

IV – Mídia Digital (CD ou Pen Drive/DVD), contendo a obra cantada com harmonia/melodia; ou seja, 

já musicalizada;  

V - Declaração de cessão dos direitos autorais em favor do Município de João Câmara e de autorização 

para inclusão em fonograma e/ou reprodução audiovisual, gravação e distribuição gratuita de CDs, 

DVDs, coletânea e demais suportes materiais, no Brasil e no Exterior, com firma reconhecida em 

Cartório, em caso da composição sair vitoriosa, conforme Anexo II do edital; 

VI - Declaração de que a composição é inédita e de que é conhecedor que o plágio total ou parcial é 

crime perante a lei;  

VII - Autorização para adequação na letra para a produção musical se houver necessidade de alteração 

na prosódia.  

Art. 12º - O participante deverá entregar a ficha de inscrição preenchida e assinada, a autorização de 

cessão dos direitos autorais bem como cópia dos documentos citados no artigo- 11, em um envelope de 

papel pardo lacrado, com pseudônimo que receberá um número de inscrição, anotado na ficha de 

inscrição e no envelope. 

I - Não poderá haver qualquer tipo de identificação em qualquer parte do trabalho (partitura, letra e CD), 

sob pena de desclassificação do candidato. A comissão organizadora do concurso atribuirá uma 

numeração para cada trabalho, que servirá de identificação do participante; 

II - Os documentos serão entregues em dois envelopes lacrados, sendo um com os documentos previstos 

nos itens I e II do art.11, contendo a etiqueta com o nome “DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO” e os 

documentos dos itens "III, IV, V, VI e VII" no envelope com o nome “DOCUMENTOS DA 

COMPOSIÇÃO”; 

III - A documentação de inscrição será analisada pela Comissão Especial Julgadora na Sessão de 

Julgamento, na data e local previstos no art.35, antes da fase de seleção e escolha do Hino, devendo ser 

indeferida a inscrição que faltar documentos ou que conter documentos ilegíveis ou com rasuras. No 

caso de indeferimento de inscrição, a composição não será analisada na fase de seleção e escolha; 

IV - As letras impressas deverão estar em um envelope e só poderá constar o pseudônimo do autor, 

sendo vedada à identificação nominal do candidato.  

Art. 13º - Os dois envelopes deverão ser colocados dentro de outro envelope de papel pardo, lacrado 

pelo autor no ato da inscrição, onde receberá um número de inscrição, destinado ao Concurso Público do 

Hino Oficial do Município de João Câmara.  

Art. 14º - Cada participante poderá inscrever apenas 01 (uma) música. 

Art. 15 º- As inscrições realizadas pessoalmente, deverão ser efetuadas na Secretaria Municipal de 

Cultura, Turismo e Juventude-SECULT, situada a praça Baixa-Verde, nº 169, Bairro: Centro CEP 



59.550-000- João Câmara-RN, das 08h às 13h30min, conforme prazo estabelecido no artigo 10, deste 

regulamento.  

Art. 16º - O material enviado pelo correio, deverá ser endereçado à Comissão Organizadora para 

escolha do Hino, nos endereços citados no art. 15, desde que a postagem respeite o período de inscrição 

determinado neste Regulamento, comprovada por meio de aviso de recebimento - AR.  

Art. 17º - As fichas de inscrições e demais formulários necessários para a formalização estarão 

disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de João Câmara (Secretaria Municipal de Cultura, Turismo 

e Juventude-SECULT), e enviadas por Sedex ou entregues pessoalmente no endereço citado no art. 15, 

deste regulamento. 

Art. 18º - Em caso de envio da inscrição pelo Correios, os participantes deverão solicitar pelos contatos 

(084)99699-3610 e (084)99222-2177 a confirmação do recebimento da documentação pela Comissão 

Organizadora, isentando assim à mesma, da responsabilidade destes no caso de extravio e/ou perda.  

Art.19º- Não serão aceitas inclusões ou alterações de parcerias após o encerramento das inscrições.  

Art. 20º - No caso de parceria, a inscrição poderá ser feita por um dos compositores, desde que 

apresente autorização legal assinada pelos demais compositores.  

Art. 21º - O material entregue pelo candidato que não for selecionado ficará à disposição dos 

compositores por até 30 (trinta) dias, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude-

SECULT, Turismo e Juventude-SECULT, a partir do término do Concurso, sendo que vencido este 

prazo, o referido material passará a fazer parte do acervo da Secretaria de Cultura, perdendo o autor o 

direito à reclamação.  

Art. 22º - A assinatura do participante na ficha de inscrição implicará a aceitação plena das condições 

estabelecidas neste edital.  

Art. 23º - Não haverá tolerância para a entrega dos trabalhos fora do prazo estipulado, nem mesmo para 

os que forem enviados pelos Correios. 

 

V- DA COMPOSIÇÃO:  

Art. 24º - A letra deverá estar digitada e entregue em 05 (cinco cópias), em papel liso, sem rasuras, 

emendas, borrões e entrelinhas ou qualquer outro sinal que prejudique a análise pela Comissão 

Julgadora.  

Art. 25º- É igualmente vedado o uso de siglas, símbolos, slogans ou qualquer expressão ligada a 

partidos políticos, cultos religiosos ou tendências ideológicas.  

Art. 26º - A letra do Hino deve ater-se às normas clássicas da versificação que facilitam a composição 

musical: métrica, cadência, rima (facultativo) estrofação e refrão.  

Art. 27º - A letra do Hino deve observar as normas da língua padrão, evitando vícios de linguagem 

(ambiguidade, rebuscamento, vocabular exagerado, sintaxe truncada, cacofonias, etc.), primando pela 

clareza e concisão.  

Art. 28º - O Concorrente deve evitar o apelo exagerado ao sentimentalismo, ao patriotismo laudatório 

vazio, e o destaque a aspectos negativos da vida nacional, estadual ou municipal, buscando destacar 

somente os valores de nossa municipalidade.  

Art. 29º - A melodia deverá estar escrita em pentagrama, com seus respectivos acordes e indicações das 

cifras para o acompanhamento instrumental.  

Art. 30º - A melodia com o seu acompanhamento deverão estar gravados em CD, primando pela 

qualidade, a fim de que possibilite a sua avaliação pela Comissão Julgadora, evitando a desclassificação 

do trabalho.  

Art. 31º - Na gravação do CD de demonstração será admitida apenas a execução vocal com 

acompanhamento instrumental. A composição deverá ser apresentada em 05 (cinco cópias), também por 

meio de partituras, levando em consideração a linha melódica do hino.  

Art. 32º - A composição deverá ser inédita e possuir letra exclusivamente em língua portuguesa 

(português - brasileiro), ficando sob a responsabilidade do(s) autor (res) qualquer questão quanto à 

autoria. 

Parágrafo Único. Serão consideradas músicas inéditas aquelas que nunca foram gravadas em disco, não 

tenham sido difundidas pelos meios de comunicação, nem apresentadas em Festivais ou Similares. 

 

VI - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO:  

Art. 33º - Para efeito de julgamento serão considerados:  

I - O tempo de execução do Hino deverá ser de no mínimo três minutos e no máximo cinco minutos 

entre estrofes e refrão; 



II - Os aspectos linguísticos literários, a adequação ao tema, a facilidade de comunicação e a gramática 

correta;  

III - Coerência do conjunto da obra (letra e música).  

Art. 34º - O julgamento dos trabalhos estará a cargo da Comissão Julgadora composta por 03 (três) 

membros, escolhidos em razão de seus conhecimentos 01 (um) integrante de renomado conhecimento na 

área da música, 01 (um) professor de Português e Literatura e 01 (um) conhecedor da História e das 

peculiaridades do município, nomeados pelo Prefeito Municipal através de Decreto.  

Art. 35º - Os integrantes da Comissão julgadora não poderão participar do Concurso, tendo em vista que 

os membros desta Comissão serão os responsáveis pela seleção e escolha do Hino Oficial do Município. 

A análise dos documentos de inscrição será efetuada no período de 15 a 17 de novembro de 2016, na 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude-SECULT, situada a praça Baixa-Verde, nº 169, 

Bairro: Centro CEP 59.550-000- João Câmara-RN. 

Art. 36º - O trabalho selecionado e julgado será divulgado, juntamente com a entrega da premiação no 

dia 24 de dezembro de 2017.  

Art. 37º - Apenas uma composição será escolhida, não havendo classificação para os demais trabalhos.  

Art. 38º- Cabe à comissão julgadora elaborar um barema, que estabeleça as ponderações com base nos 

critérios estabelecidos no capítulo V e VIII deste edital.  

 

VII - DAS COMISSÕES ORGANIZADORA E JULGADORA:  

Art. 39º - As Comissões Organizadora e Julgadora, nomeadas pelo Prefeito do Município de João 

Câmara, serão responsáveis pelo Procedimento Administrativo do Concurso e pela avaliação e escolha 

do Hino vencedor, respectivamente.  

Art. 40º - O Prefeito de João Câmara, através de portaria, nomeará a comissão organizadora do 

concurso, a qual indicar a comissão julgadora para avaliação dos Hinos inscritos a ser composta por 03 

membros, com notório conhecimento técnico, conforme o art. 34 deste edital.  

Art. 41º- O Presidente do Júri será escolhido entre os membros da Comissão Julgadora. Art. 42 - A 

Comissão Julgadora fará a seleção e julgamento das composições no período de 18 de novembro a 5 de 

dezembro de 2017.  

Art. 42º - A Comissão seguirá rigorosamente este Edital, sendo soberana nas decisões e resolverá os 

casos omissos.  

Art. 43º- A Comissão Organizadora caberá o direito de pedir prorrogação do concurso desde que 

nenhuma das composições inscritas preencha os requisitos necessários previstos neste Edital, para a 

Oficialização do Hino do Município de João Câmara.  

Art. 44º - A decisão da escolha pela Comissão Julgadora deverá ser comunicada por escrito ao 

coordenador da Comissão Organizadora que oficializará ao Prefeito Municipal de João Câmara.  

 

VIII - DO JULGAMENTO: 

Art. 45º - Na apreciação da composição serão observados:  

I - Originalidade; 

II - Desenvolvimento textual;  

III - Estilo;  

IV - Melodia (interação textual com a melodia);  

V - Harmonia;  

VI - Ritmo e a singularidade musical;  

VII - Os aspectos linguístico-literários;  

VIII - Adequação dos temas e facilidade de comunicação e gramática correta, com linguagem ao alcance 

de todos; 

IX - O tempo de execução do Hino deverá ter no mínimo três minutos e no máximo cinco minutos;  

X - Entenda-se por composição musical original e inédita, no todo ou em parte, aquela que não contenha 

plágio e que não tenha sido editada, gravada, registrada ou apresentada em público até a realização deste 

Concurso. 

 

IX - DA PREMIAÇÃO:  

Art. 46º - A obra vencedora receberá um prêmio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais troféu e 

certificado.  

Art. 47º – Aos demais concorrentes será fornecido um certificado de participação.  

Art. 48º - Será lavrada ata de seleção e premiação, assinada pelos membros da Comissão Organizadora.  



Art. 49º - O trabalho vencedor será lançado oficialmente em sessão solene na Câmara Municipal de 

João Câmara.  

Art. 50º - A premiação será entregue no dia 24 de dezembro de 2017, após a apresentação do Hino 

Oficial junto com a Filarmônica Municipal, com hora e local determinado pela comissão organizadora.  

 

X - DISPOSIÇÕES GERAIS:  

Art. 51º – O ato de inscrição implica na aceitação integral e obrigatoriedade de cumprimento deste 

regulamento. 

Art. 52º - Estão automaticamente desclassificados, em caráter inapelável e irrecorrível os concorrentes 

que descumprirem este regulamento, provocarem atos que venham a prejudicar a realização do concurso 

ou que sejam desrespeitosos com os outros participantes ou com os organizadores. 

Art. 53º - Os concorrentes abrem mão dos direitos autorais sobre imagem, letra e música e não serão 

remunerados ou ressarcidos de despesas, em hipótese alguma. 

 

XI - DISPOSIÇÕES FINAIS:  

Art. 54º - Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  

 

 

XII - O HINO OFICIAL: 

Art. 55º - O Hino deverá ser oficializado através de Lei, com aprovação da Câmara de vereadores de 

João Câmara, sendo apresentado em sessão solene na semana de aniversário do Município, constituindo 

se em ato oficial do Chefe do Poder Executivo.  

 

 

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 

20 de Setembro de 2017. 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 

Benedito Alves da Silva  
Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Juventude 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 
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ANEXO 1 

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÂMARA/RN 

EDITAL Nº 001/2017 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nº.___________/2017. 

 

 

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: 

Nome:_________________________________________________________________ 

(Receberá o prêmio apenas o responsável pela inscrição) 

 

 

NOME E ASSINATURA DO (S) AUTOR (ES) DA LETRA:  

_______________________________________________________________________ 

PROFISSÃO:______________________________ CPF.:_______________________ 

RG.:_______________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR:______________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________ 

BAIRRO:_____________________ CIDADE:________________________________ 

CEP.:________________________________ ESTADO:________________________ 

E-MAIL:_______________________________________________________________ 

TELEFONE: ___________________________________________________________ 

 

 

NOME E ASSINATURA DO (S) AUTOR (ES) DA MÚSICA:  

(Em caso de mais de um autor, TODOS deverão assinar, o preenchimento dos dados somente do 

responsável). 

_______________________________________________________________________ 

PROFISSÃO:______________________________ CPF.:_______________________ 

RG.:_______________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR:______________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________ 

BAIRRO:_____________________ CIDADE:________________________________ 

CEP.:________________________________ ESTADO:________________________ 

E-MAIL:_______________________________________________________________ 

TELEFONE: ___________________________________________________________ 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 

GABINETE DO PREFEITO 

Praça Baixa Verde, 169, Centro. 

CEP 59.550-000 CNPJ 08.309.536/0001-03 

 
 

  

1- AUTORIZAÇÃO: 

 

1.1 

   

               Pelo presente instrumento particular, o (s) autor (es) e/ou compositor (es) supra 

qualificados concordam com todos os termos do Edital nº 001/2017 e como detentores dos direitos 

autorais relacionados à (s) obra (s) musical (is) acima identificados transferem gratuitamente os 

direitos de interpretação, produção e arranjo de tal obra à Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, 

licenciando-a para inclusão em fonograma e/ou produção audiovisual à Prefeitura Municipal de João 

Câmara/RN, distribuição gratuita de CD, DVD e demais suportes materiais, no Brasil e no Exterior.  

 

 

1.2 

 

               O(s) autor(es) e/ou compositor(es) supra qualificados também autorizam a utilização de 

seus nomes e imagem para fixação em obras fotográficas e audiovisuais, licenciando, inclusive o uso 

de imagem para transmissão pela televisão, ou qualquer outro meio factível, no Brasil e no Exterior, 

em número ilimitado de vezes, em circuito aberto e/ou fechado sem que disso, seja devido aos 

autores qualquer remuneração, reembolso ou compensação de qualquer natureza.  

 

 

1.3 

 

               A presente autorização é firmada em caráter irrevogável e irretratável. 

 

 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO AUTOR 

 

___________________________________________ 

ASSINATURA DO AUTOR (PARCEIRO) 

João Câmara, ____/____/2017. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 

GABINETE DO PREFEITO 

Praça Baixa Verde, 169, Centro. 

CEP 59.550-000 CNPJ 08.309.536/0001-03 

 
 

  

DECLARAÇÃO DE INÉDITA 

 

 

Eu, _______________________________________________________________, portador do 

CPF_________________________ RG_________________________ SSP/_______, residente e 

domiciliado a Rua _______________________________________Bairro 

___________________________, em João Câmara-RN, declaro para os devidos fins que a letra inscrita 

para concorrer ao Hino do Município de João Câmara, é INÉDITA, DE MINHA AUTORIA, NUNCA 

ANTES APRESENTADA.  

 

 

Sendo expressão de verdade, 

 

 

Firmo o presente, em duas vias de igual teor. 

 

 

João Câmara____/____/2017. 
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Erinaldo Gomes de Oliveira 

          Sec. Mun. de Planejamento e Finanças 

Anna Alyce Costa da Rocha 

         Tesoureira 

 

 

Andrelúcia Cordeiro do N. Silva 

Secretária de Saúde 

Silvano Carlos de Souza 

         Secretário Municipal de Educação 
Ozélia Maria Gomes de Medeiros 

    Sec.Munic. da Habitação, Trabalho e Assistência Social 

João Caetano Damascena 

    Sec. Mun. da Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos 

Hermida Silva de Araújo 

           Secretária Mun. de Meio Ambiente 

Benedito Alves da Silva 

             Sec. Munic. de Cultura, Turismo e Juventude 

Ariúdson Fábio Rodrigues Targino 

         Sec. Mun. de Obras, Transporte e Urbanismo 

Manoel dos Santos Bernardo 

         Secretário Municipal de Saúde 

Gean Carlos de Lima 

         Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

 

 

 

 

 

 


