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marthrSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 275/2021. de autoria do Nobre Vereador Alexandre 

Dias Martins e subscrito pelos Vereadores Saulo Anderson Rodrigues, Cleber 

Candido Silva e Marcelo Rocha Santiago, encaminhamos as informagdes prestadas 

pela Secretaria Municipal da Fazenda, por meio de seu Memorando n° 

111/2021/SMF, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

DANILO/ CHADO
\ /' // /

Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando n9 111/2021/SMF

Cajamar, 24 de agosto de 2021.
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Da: Secretaria Municipal da Fazenda 
Para: Departamento Tecnico Legislative 1 1 AGO 2021

^e/Cebido Por" Moras'

Assunto: Requerimento 275/2021 (112 Sessao)
1/

Em resposta ao memorando n^ 2.093/2021-DTL/SMG, que se refere ao 
Requerimento n9 175/2021, apresentado na ll9 Sessao Ordinaria da Camara Municipal, informamos o 
seguinte:

Seguem as respostas aos quesitos apresentados:

1 - Nem todas as atividades do MEI sao de baixo risco, ou seja, exigem licenciamento e alvaras, 
proceder?
Resposta: Os licenciamentos ainda sao obtidos por meio de processes administrativos, mas a Prefeitura 
esta em processo de revisao de sua legislate.

como

2 - Como fica a exigencia de inscri£ao municipal?
Resposta: A inscri^ao tributaria municipal permanece obrigatoria. A Lei de Liberdade Economica, no § 39 
do art.l 9, diz que as normas de protegao a livre iniciativa e ao livre exercicio de atividade economica 
nao se aplicam as obriga^oes tributarias, devendo sim ser efetuado o cadastro para tal fim.

3 - O MEI esta liberado de todas as licengas, inclusive CETESB, VISA e BOMBEIROS?
Resposta: 0 MEI, quando da formalizagao no Portal do Empreendedor, declara que conhece e atende os 
requisites legais exigidos pelo Estado e pelo Municipio para emissao do Alvara de Licenga e 
Funcionamento, assim como a men^ao que o nao atendimento desses requisites acarretara o 
cancelamento do Alvara de Licenga e Funcionamento Provisorio. Assim, compete ao Municipio verificar / 
se o contribuinte atende e cumpre todos os requisites e as exigencias estabelecidas na legislate J

(11) 4446 - 7693 - PRA^A JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060
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municipal, em relagao aos aspectos sanitarios, tributarios, seguranfa publica, uso e ocupacpao do solo, 
atividades domiciliares e restrifoes de uso do espago publico.

4 - A prefeitura pode, mesmo com a Lei isentando o MEI de qualquer licenga ou alvara, continuar 
exigindo esses documentos?
Resposta: Como respondido no item anterior, compete ao Municipio verificar se o contribuinte atende 
e cumpre todos os requisites e as exigencias estabelecidas na legislagao municipal, em relagao aos 
aspectos sanitarios, tributarios, seguranga publica, uso e ocupagao do solo, atividades domiciliares e 
restrigoes de uso do espago publico. No entanto, a Prefeitura esta em processo de revisao de 
legislagao sobre esse tema.

sua

5 - Como a prefeitura fica sabendo dos MEIS que sao abertos, alterados e baixados?
Resposta: Atualmente por meio de processes administrativos.

6 - A prefeitura cobra taxa anual de licenciamento de alguma atividade do MEI?; se sim, quais e 
porque?
Resposta: Nao cobra.

7 - No caso de uso de solo publico, e necessario um alvara especifico?
Resposta: Nao.

Era o que cumpria esclarecer.

No mais, renovamos protesto de estima e distinta consideragao.

Atenciosamente,

MICHAEL CAMPOS CUNHA MOISES H ENRIQUE GATERA OLIVEIRA
Secretario Municipal da Fazenda Gestor do Dei to. de Adm. Tributaria e Divida Ativa

(11) 4446 - 7693 - PRAQA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060
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GAB1NETE DO VEREADOR 1 8 AGO 2021

k o ooEEQUERiMENTn 275 / ?fl9i
RecebidoPo7 Noras*

g^g^MCIPAL DE CAJAMjffg

DATA/HORA 
09/08/2021 10:13:29

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores e Vereadora,

PROTOCOLO
2278/2021 USUARIO

ester

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis 

para que o Exmo. Prefeito Danilo
e apos 

Barbosa Machado,
i Lel 13-874 de 20 de setembro de 2019 - Lei da

dRoa“'“',° CGS'M »»» =«•«» <>= R-be Naciona, par, a Saapto

torr *—»

uelibera9ao do plenario

informe a esta Casa de Leis se a

atividades empresariais;a

1 - Nem todas 

exigem Jicenciamento e alvaras,

2 - Como fica

as atividades do MEI sao de baixo ri 
como proceder?

nsco, ou seja

a exigencia de inscrigao municipal? 

3 - O MEI esta liberado de todas as licengas, inclusive CETESB,
VISA e BOMBEIROS?

4 - A prefeitura pode, mesmo com a Lei isentando o MEI de 
qualquer licenga ou alvara, continuar exigindo esses documentos?

5 - Como a prefeitura fica sabendo dos MEIS que sao abertos
alferados e baixados?

6 - A prefeitura cobra taxa anual de licenciamento de alguma
atividade do MEI?; se sim quais e porque?

7 - No caso de uso de solo publico, e necessario urn alvara
especifico?

-Tel. (4446-6148)



XrfABZ.AMtNTQ
^^gglATlVO
R€2Cei3SCSO

Estado de Sao Paulo

gabinete do vereador 1 8 AGO 2021

b
Recebido Por

COJUSTIFICATIVA
Horas

Tendo em vista
^ . , que a Resolu?ao 59 entrou
setembro de 2020, permitindo que Mic

dispensados de

em vigor a partir de 1° de
roempreendedores Individuals (MEI 

- 1 de atividades
s) sejam 

economicas relativas a 
Liberdade Economica, 

mais simples e menos burocratieo.

atos publicos de liberapao 

norma e maiscategoria. A 

tornar o ambiente de
um reflexo de Lei de 

negocios no pais que visa

Diante forma evidencia
-se a importancia do requerimento.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos
06 de agosto de 2.021.

^Uto person Rodrigues 
Pres'tdente

L§ Martins Vereador 

MDB - Movimento D /
emocratico Brasileiro \

Cleber Ido Siiva
vereador

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
APROVADO em fiiscussao e vota^ao 

na —sessao 
com H
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( --------- J^otos^ontrariose
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Avenida Professor Walter Ribas de A 
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