ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ

DECRETO N" 125 DE 25 DE JULHO DE 2018

"Criação

da

Sala

do

Empreendedor

na

Prefeitura Municipal de Feijó".

0 Prefeito do Município de Feijó, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais
e com base no que preceitua o inciso VI, artigo 66 da Lei Orgânica Municipal:

DECRETA:

Art. l" - Para assegurar ao contribuinte a entrada única de dados e simplificar os
procedimentos de registro e funcionamento de empresas no município, fica criada a Sala do
Empreendedor.

Art. 2° - A Sala do Empreendedor:
1 - poderá ser instalada em local próprio da prefeitura ou em local disponibilizado
por eventuais parceiros, que, para efeito deste decreto, também se denominará Sala do
Empreendedor;
II - estará subordinada formalmente à Gerência de Desenvolvimento Económico que
presidirá o Comité Gestor Municipal e atuará sob a coordenação deste, cabendo a
responsabilidade operacional ao Agente de Desenvolvimento Municipal;

Art. 3° - A Sala do Empreendedor deverá ser dotada de infraestrutura física e técnica
mínima para atendimento:
I - do Microempreendedor Individual - MEI, visando ao oferecimento de orientação
e

serviços,

inclusive

com

acesso

ao

portal

do

Empreendedor

(www.DOrtaldocmpreendedor.gov.br) para seu registro e legalização:
II - das Microempresas c Empresas de Pequeno Porte.
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§ 1° A Sala do Empreendedor deverá estar capacitada a tender todos os serviços
colocados à disposição dos empreendedores que a procuram, seja por meio dos funcionários
permanentes ou por agentes das instituições parceiras, devendo conhecer, no mínimo:
l - a legislação emanada do Conselho Gestor do Simples Nacional (CGSN),
principalmente sobre a opção pelo Simples Nacional; os códigos de atividades económicas
previstos na Classificação Nacional de Atividades Económicas (CNAE) a serem utilizados
para fins da opção; as obrigações acessórias relativas às microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional e a que dispõe sobre a entrega da Declaração
Anual.
§ 2° Em relação ao Microempreendedor individual - MEI, a Sala do Empreendedor
deverá estar capacitada a informar:
I

- quem pode ser, como ser registra, se legaliza, as obrigações, custos e

periodicidade, qual a documentação exigida, e quais os requisitos que devem atender perante
cada órgão e entidade para seu funcionamento;
II - a necessidade de pesquisa prévia ao ato de formalização, para fins de verificar
sua condição perante a legislação municipal no que se refere à descrição oficial do endereço
de sua atividade e da possibilidade do exercício dessa ativídade no local desejado;
III - o conteúdo do termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de
Licença e funcionamento provisório, que será emitido eletronicamente e que permitirá o início
de suas atividades, salvo nos casos de atividade considerada de alto risco.
§ 3° Tratando-se de empreendedor que não atende aos requisitos para se qualificar
como Microempreendedor Individual - MEI, a Sala do Empreendedor o informará do fato,
adicionado outras informações de interesse para orientação do empresário, tais como:
I - possibilidade de ser microempresa;
II — procedimentos para abertura de uma empresa, inclusive para a elaboração de um
contrato social adequado, registro na Junta Comercial c obtenção do CNPJ;
III - quais as legislações que terá de cumprir para a abertura e funcionamento do
estabelecimento no âmbito municipal, estadual e federal, e instituições como conselhos c
sindicatos;
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IV - realização de consulta prévia para utilização do nome e para a verificação da
possibilidade de funcionamento no endereço escolhido e em relação á atividade a ser
desenvolvida.

Art. 4° Se o resultado da pesquisa prévia apontar para a possibilidade de o
empreendedor obter o Alvará Provisório ou Definitivo segundo a legislação municipal, a Sala
do

Empreendedor

deverá

acessar

o

Portal

do

Empreendedor,

no

endereço

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ e preencher o formulário eletrônico com os dados
requeridos para a inscrição de Microempreendedor

Individual

MEI e transmiti-lo

eletronicamente.

§ 1° No caso de haver inconsistência na base de dados da Receita Federal, em
relação ao CPF, ou da junta Comercial, em relação a algum impedimento na opção de MEI,
de acordo com informações do sistema eletrônico, o empreendedor deverá ser orientado
quanto ao procedimento que deverá ser seguido para a regularização cabível, conforme segue:
I - tratando-se de irregularidade no CPF, dirigir-se à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e promover a sua regularização;
II - tratando-se de impedimento para ser MEI, dirigir-se à Secretaria da Receita
Federal do Brasil para obtenção de informações complementares e de orientações quanto ao
tratamento da questão.

§ 2° Não havendo irregularidade, a formalização será confirmada no final do
processo eletrônico, com o fornecimento, para o Microempreendedor Individual -- MEI,
respectivamente, do Número de identificação do Registro da Empresa - NIRE e do número de
inscrição

no

CNPJ,

que

estarão

incorporados

no

Certificado

da

Condição

de

Microempreendedor Individual (CCMEI) que será impresso nesse momento.
§ 3° A Sala do Empreendedor providenciará cópia do CCMEI para, juntamente com
os dados disponibilizados ao município, posteriormente pelo Portal do Empreendedor, dar
início ao trâmite interno entre os órgãos municipais para a devida inscrição fiscal e emissão
do alvará de funcionamento e licenciamento requeridos em função da atividade a ser
desenvolvida.
§ 4° A Sala do Empreendedor, se for o caso, cm função da atividade a ser exercida
pelo Microempreendedor Individual - MEI, orientá-lo-á quanto às providências que devem
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ser tomadas junto a órgãos de licenciamento federal ou estadual, tais como Instituto do Meio
Ambiente - IMAC e Superintendência de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos do Estado.
Corpo de Bombeiros ou, ainda, juntos a entidades de controle da atividade.

Art.

5°

Concluída

a

inscrição,

o

sistema

disponibilizará no

Portal

do

Microempreendedor, o Carne de Pagamento, no link PGMEI, e a Sala do Empreendedor
poderá, a pedido do MEI, gerar o documento de arrecadação do mês ou de todos os meses do
exercício.
Parágrafo único. O MEI será orientado de que o pagamento deverá ser feito na rede
bancária e casas lotéricas, até o dia 20 de cada mês.

Art. 6° Aplicam-se aos Alvarás de Funcionamento Provisório, Precário e Definitivo,
as demais normas concernentes aos alvarás previstas na legislação

do município,

principalmente as relativas à interdição ou à liberação do estabelecimento, cassação, nulidade
e restabelecimento do alvará e a imposição de restrições ás atividades dos estabelecimentos
com Alvará de Funcionamento Provisório ou Definitivo, no resguardo com interesse público.

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na gata de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Feijó-Acre, 25 de julho de 2018.

íbertjf'Cavalcante Lima
Prefeito de Feijó
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