
DIGITP.L!71l:]0 

SM: J2LJ!J ..... tJj_ 
1Ze(6rQ S'o.Mcs 

FUNCIONARI'-:-0 -

A 

CAMARAMUNICIPALDE FORTALEZA 
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO 

MENSAGEM N°__,(J~Q=~-""'6 __________ PE_/_1_ 

ASS UNTO: 

"lJYJP!E!V/ENTil !I lEJ CO«/PLE/!1/E/1(7}1£ ff!)E/JI! ;)lo OJ-8£!' JJf J9ac!Jra'(iJEo 
.JE 2oot ;yo tVIJ/1/;t;f;od!E /Oplllt?aJ, fl!J!!II fJ/llfJELGtiL, rf}G&J~ 
.E:f?t"P&!J &m t?ro.f'/mc~p.t?GF/J/&-m.l! 21/flJI/@t//J(_ ,' e=
J/1 t?tYMI ?.COti:ff/Yt/'..eH 1/ 

ANDAMENTO DATA ANDAMENTO DATA 

I I I I 
I I I I 
I I I I 

I I I I 
. I I . I I 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 

LEI w UOYD de 20 12l_1 go1) 
cg~~~~~t:N1 '7*.~ ::j- de..?6 rt2lJJOI'/ 
[)6 SANCIONADA [ ] PROMULGADA 

ARQUIVO em t 9 1·~1 I 0 ·. '12.L /I 



DIARIO OFICIAL DO MUNICiPIO 
ANO LVIII FORTALEZA, 26 DE JULHO DE 2011 N" 14.597 

PODER EXECUTIVO 
I GABINETE DA PREFEITA I 
'--~~~~~~~-

LEI COMPLEMENTAR N° 0089, DE 08 DE JULHO DE 2011 

A.Hera a Le1 Comp1ementar n° 
0024t05 que d1sp6e sabre a 
cnayiio da Secretana de T u
nsmo de 1-ortaleza {SETFORl e 
da outras prov1diincias 

FACO SABER QU~ A CAMARA MUNICIPAl 0[ 
FORTI\L[ZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE: LE:I 
M 1~ ·· l-1cam acre~cidos no art. 1" da Lei Complementar n" 
0024, ae 14 do delembro ae 2005. os mcisos X e XI e seu 
paragrafo Un1CO. passando o art1go a Vlgorar com a seguinte 
reday8o. "Art 1° X 
Defin1r poll!lcas e diretnzes de gestae. ocupayiio e func10rw 
menta ao Mercado Central do Fortaleta. XI - Executar a ges
til.o, plane)amento, orgamzayao, o controle operaclOnal e nnan
ceiro das atlvidades desenvolvidas peto Mercado Central de 
Fortaleza" Paragrafo Umco Os termos de perm1ssao dos 
comerc1antes do Mercado Central de Fortateza ter!!.o vatidades 
de 3 \tr~S) anos, prorrogaveis par 1gua1s e sucess1vos penodos 
a criteno axclusrvo do Poder PUblico MuniCIPal" An 2°- f=1cam 
preservadas as atntlu1y6es da Sccretana Mun1cipal do MeiO 
Amb1ente e Controle Urbano (SEMAM) em relayBo aos demals 
mercados pUbllcos, nos estritos termos do lnCISO XXXVI do art 
17 da Lei nu 8.608 de 26 de dezembro de 2001, modif1cada 
pela Ler n° 869? de 31 de dezembro de 2002 Art 3° rica o 
PmJer rxecuti\10 autonzado a 'ltlflr credito espec1a1 para aten
d•"!f ao r:lisposto nr.:;\<J Le1 Complementar Art 4'' Fsta L e1 
(;omolement<Jr cntra em IIIQOI na data de s.ua publ!c;J.v.!io, revo 
g,;da:; as dispoSi'fOes em contrano PA<;:O DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA em 08 de JUiho de 2011. Luizi
anne de Oliveira Lms - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTA
LEZA 

LEI COMPLEMENTAR W 0090, DE 20 DE JULHO DE 2011 

11nplementa a Lei Complsrnen 
tar Federal n" 128/Q(l no Munt 
Clplo de Fortaleza para estabe
lec:er reqra& espec1a1s para o 
m1croemPreondcdor 1ndrwlu<JI 
e da outras prov1d6naas 

FACO SAGCR QUE: A CAMARA MUNICIPAl DE 
FORTALEZA APROVOU E: EU SANCIONO A SEGUINTE LEI' 
Art 1" - Fsta Lei tern por objetivo criar urn amb1ente legal favo
ravel a formaltza(f<io e e~o desenvolvimento dos mlcroemprccn
dedores indtvidua~s no Mumcipio de F-ortaleza Par<i:grafo Umco 
- Considera-se microempreendedor Individual (MEl) o empresa
rio individual a que se refere o § 1- do art. 18-A da Lei Com
plementar Federal n" 128, de 19 de dezembro de 2008. e que 
sa!isfar;:a todos os requisite;; legals para inscnyilo Art. 2" 
Ap6s efetuar seu cadastre no portal do empreendedor, o MCI 
dever<l segu1r os proced1mentos prev1stos na 1eg1slar;:ao munt
Cifl;Ji para obtencao de sua autorizar;:ao de funaonamento n<~ 

forma dus artigos segumtes sob pena de cancelamcnto do seu 
cadastre Art 3' 0 MEl cadastrado no portal do emprecnde
dor. que pretender exercer a sua atividade em 1m6vet, devera 
obter prev1amente JUnto a <~dmin1strar;:ao municipal o atvara de 
func1onamento. Art 4' Para o exercic10 de alividades, sem a 
ocupar;:ao de im6vel partiCUlar, nao sera ex1gido do MEl o alvil
nl de functonamento. § l' 0 ME:I cadastrado para exercer 
suas atiVtdades de forma habitual ou eventuai, em local f1Xo 
fora da lo)a ou pastas mo:we1s. ambulantes. sem a ocupar;:ao de 
1m6vei part1cular. mas com a ocupay.!io ou uso de areas pUbli 
cas, devera obter prev1amente Junto a adminlstrar;:ao municipal 
o respect1vo termo de permissao. § 2' - A administrar;:ao muni
Cipal sornente concedera termo de permissao para requerentes 
que comprovem cadastre empresanal (CNPJ). § 3'- Os atuais 
permrssion<i:nos deverao comprovar sua regulandade empresa
nal (CNPJ) por ocastao da renovar;:ao da perm1ssii.o, sob pena 
de llldefenmcnto Art. 5' 0 MEl cadastrado faz JUS aos se
gwntes beneficiOS tnbutanos i - 0 im6vel, CUJO o valor ll(mal 
seja de ate R$ 70.000,00 (setenta mil rcais\, onde funcionar o 
estabelectmento cmpresarial do ME:I, sera cadastrado em ca
tegona cspecml IIPTU Microemproendedor Individual), e a 
aliquota prat1cada sera a mesma dos 1mOvers residenc~a1S, 
sendo-ihe amda concedida uma reduyao de 50% (cinquenta 
per canto) de desconto sabre o valor do IPTU. desde que satts
feitas as condir;:Oes estabetecidas em Decreta Regulamentador 
II - lsenya:o das taxas de expediente, de em1ssao e renovayao 
de documentos (alvara de functonamento e reg1stro samtano) c 
de licsnciamento amblental Art e• - 0 Secretano do cada 
pasta tematica expedira os atos normativos necessilnos, nos 
assuntos 111erentes a respecttva secretaria e denlro do limite de 
sua compctCncia, objelivando a perfeita execuyao da presentc 
Lei Art 7• F1cam revogados o par<igrafo unlco do art. 1' da 
Lei Complementar n·· 0073, de 2B de dezembro de 2009, e as 
rjema1s disposir;:6es em contrilrio, Art. 8" - Esta Let Compte
mentar antra em lliQDr na data de sua putJiicar;:ao. PACO DA 
PRFFFITURA MUNICIPAL OF FORTALELA. em 20 de Julho 
de 2011. Luiziannc do Oliveira Lins- PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. 

ATO W 900112011 -A PREFEITA MUNICIPAl 
l)l:: FORTALEZ/\, no usa de suas atril!uir;:Oes legais. RESOl VF 
dispHnt;ar, ELIANI:: f-kANCA FERREIRA, como Suporte Ope 
racional, remunerayiio equtvalente ao sirnbolo DNI.1, da Co
missao de Paramelrizar;:ao e lmplantayiio do SIGRH, v1nculada 
a Secretana de AdmHHstrar;:ao a partir de 01.07.2011. GABI
NETf DA PRCrCifA MUNICIPAL DE rOR'lAU::LA, em 21 de 
1ulho de 2011. Luiz1annc de Olivoira Lins PREF~ITA DE 
FORTALEZA, Vaurnik Riboiro da Silva - SECRET/\RIO DE 
ADMINISTRAt;Ao 

ATO N" 9002/2011 -A PRHEITA MUNICIPAL 
DE FORlALEZA, no uso de suas atnbuiv6es legais. RESOLVE 
d1spensar, PAULO SFRGIO DA SILVA riUZA, como Coorde
nador, remunerar;:ao eqwvalentu a simbologia DNS.1. da Co· 
m1sstio TEicnica do Fundo Municipal de Educac;ao, vinculada a 
Secrelana Munictpal de Educayao - SME 11 partir de 
01.07 2011_ GABINF:Tf DA PREFEITA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA, em 21 de Julho de 2011. Lulzianno de Oliveira Llns
PREFEITA MUNICIPAL Vaumik Ribeiro da Silva - SECRE

TARIO DE ADMINJSTRAC~*?*** ••• 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI COMPLEMENTAR N. ,DE DE 2011. 

lmplementa a Lei Complementar Federal 
n. 128108, no Municfpio de Fortaleza, para 
estabelecer regras especiais para o 
microempreendedor individual e da outras 
providencias. 

FA<;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° Esta Lei tem por objetivo criar um ambiente legal favon3vel a formalizagao e 
ao desenvolvimento dos microempreendedores individuais no Municipio de 
Fortaleza. 

Paragrafo unico. Considera-se microempreendedor individual (MEl) o 
empresario individual a que se refere o §1° do art. 18-A da Lei Complementar 
Federal n. 128, de 19 de dezembro de 2008, e que satisfa<;:a todos os requisitos 
legais para inscrigao. 

Art. 2° Ap6s efetuar seu cadastro no portal do empreendedor, o MEl devera seguir 
os procedimentos previstos na legislagao municipal para obtengao de sua 
autorizagao de funcionamento, na forma dos artigos seguintes, sob pena de 
cancelamento do seu cadastro. 

Art. 3° 0 MEl cadastrado no portal do empreendedor, que pretender exercer a sua 
atividade em im6vel, devera obter previamente junto a administragao municipal o 
alvara de funcionamento. 

Art. 4° Para o exercfcio de atividades, sem a ocupagao de im6vel particular, nao 
sera exigido do MEl o alvara de funcionamento. 

§ 1° 0 MEl cadastrado para exercer suas atividades de forma habitual ou 
eventual, em local fixo fora da loja ou postos m6veis, ambulantes, sem a ocupa<;:ao 
de im6vel particular, mas com a ocupagao ou uso de areas publicas, devera obter 
previamente junto a administragao municipal o respectivo termo de permissao. 

§ 2° A administra<;:ao municipal somente concedera termo de permissao para 
requerentes que comprovem cadastro empresarial (CNPJ). 

§ 3° Os atuais permissionarios deverao comprovar sua regularidade 
empresarial (CNPJ) por ocasiao da renovagao da permissao, sob pena de 
indeferimento. 

Rua Dr. Thompson Buldio, 830- Fone: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal2671- CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceara 
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CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

Art. 5° 0 MEl cadastrado faz jus aos seguintes beneficios tributaries: 

I - o im6vel, cujo valor venal seja de ate R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 
onde funcionar o estabelecimento empresarial do MEl, sera cadastrado em categoria 
especial (IPTU - Microempreendedor Individual), e a alfquota praticada sera a 
mesma dos im6veis residenciais, sendo-lhe ainda concedida uma redu9ao de 50% 
(cinquenta por cento) de desconto sobre o valor do IPTU, desde que satisfeitas as 
condi96es estabelecidas em decreta regulamentador; 

II - isen9ao das taxas de expediente, de emissao e renova9ao de documentos 
(alvara de funcionamento e registro sanitaria) e de licenciamento ambiental. 

Art. 6° 0 secretario de cada pasta tematica expedira os atos normativos 
necessaries, nos assuntos inerentes a respectiva secretaria e dentro do limite de sua 
competencia, objetivando a perfeita execu9ao da presente Lei. 

Art. 7° Ficam revogados o paragrafo unico do art. 1° da Lei Complementar n. 0073, 
de 28 de dezembro de 2009, e as demais disposi96es em contrario. 

Art. 8° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica9ao. 

Pa~to da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em c:I.C de J~< . .C-ke 
•· 

de 2011. 
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.MENSA GEM N" lDE , DE DE 2010 . 

Excelentissimo Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter it considerayao dcsta Augusta Casa 
Legislativa o incluso Projeto de Lei Complementar que implemcnta a Lei Complementar Federal 
n• 128 de 19 de dezembro de 2008 no Municipio de Fortaleza, para cstabelecer regras especiais 
para o empreendedor individual. 

0 objetivo deste projeto e normatizar no ambito municipal regras 
especificas para o cadastramento e tratamento fiscal relativas ao cmpreendedor individual. 

Como e do conhecimento de Vossa Excelencia c dos ilustres V ereadores 
que compoem essa Casa, o Congresso Nacional aprovou em dezembro de 2008 a Lei 
Complementar n• 128, que propoe uma serie de politicas de inclusao previdencii'tria com foco 
nos empreendedores individuals, pessoas que desempenham diretamente atividades comerciais. 
industriais e artesanais de pequeno porte. 

A proposta apresentada no incluso Projeto de Lei Complcmentar tern por 
escopo possibilitar a inclusao de milhares de trabalhadores que exercem suas atividades it 
margem da legalidade e scm que possam usufruir dos benetlcios ofertados pclo Poder Publico. 
como. por exemplo, o direito it aposentadoria. 

0 que se pretende, portanto, e confcrir cidadania ao microemprccndedor. 
para que ele possa se integrar ao mercado de forma dcfinitiva e melhorar suas condi9ocs pessoais 
de trabalho e de vida. 

AO EXMO, SENHOR 
VEREADOR JOA.O SALMITO FILHO 
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
NESTA 

GABINETE DA PREFEITA 
Rua Sao Jose n° 01 Centro. 
CEP: 60.160-070. Fortaleza-Cean3. 
FONE: (85) 3105 - 1374 
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A metodologia utilizada nesta proposta contemplou a cooperayao tecnica 
de vfuios 6rgaos, tais como a Secretaria de Finanyas, Secretaria do Meio-Ambientc e Controlc 
Urbano, Secretaria de Saude (Vigiliincia Sanitaria), Secretaria de Dcsenvolvimento Hnmano, 
ACFOR e Procuradoria Geral do Municipio. A proposta ainda foi submetida aos titulares das 
respectivas secretarias e da Coordenadoria das Regionais. 

Evidencia-se, portanto, a importiincia da presentc proposi9ao, sendo de 
interesse da coletividade que a legislayao municipal seja harmonizada com a federal, a fim de 
que os agcntes publicos, no exercicio de suas atribuiy5es, tenham a necessaria seguran9a juridica 
para orientar os empreendedores individuais. no que conccrne a inscri<;ao, instala<;ao. 
funcionamento e fiscalizayao dessas atividadcs. 

Scndo esta a razao que justifica esta propositura, submcto-a com o 
incluso Projeto de Lei Complementar, para que, ap6s a devida analise por parte dessa Egregia 
Casa Parlamentar, seja o mesmo apreciado em regime de urgencia, conforme faculta o att. 48, da 
Lei Organica do Municipio, por encerrar relevante interesse publico. 

Diante do Exposto e da imperiosa necessidade de sanarmos tais 
contradiyaes, solicito a Vossa Excclcncia e a seus dignos pares apreciar a materia de que ora se 
cuida. bem como, aproveitando o ensejo, rcnovar protestos de elevada cstima e considcra<;ao. 

~~ .- {:{ :l. L/{, t /\ 
Luizia~pe de Oliveira Lins 

PREFEIT A DE FORT ALEZA 

GABINETE DA PREFE!TA 
Rua Sao Jose no 01 Centro. 
CEP: 60.160-070. Fortaleza-Ceara. 
FONE: (85) 3105- 1374 
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Presid'ente 

DE DE 2010 

Implementa a Lei Complementar Federal n" 128 
de 19 de dezembro de 2008 no Municipio de 
Fortaleza, para estabelecer rcgras especiais para 
o microemprecndedor individual. e da outras 
providcncias. 

FA(O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E Eli 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1 •. Esta Lei tem por objetivo criar um ambientc legal favonivel it formalizayiio e ao 
desenvolvimento dos microempreendedores individuais no Municipio de Fortaleza. 

Paragrafo iinico. Considera-se Microempreendedor Individual - MEl o empresiirio individual 
a que sc refere o § I • do artigo 18-A da Lei Complementar Federal n• 128, de 19 de dezembro 
de 2008. e que satisfa<;:a todos os requisitos legais para inscris:ao. 

Art. 2". Ap6s efetuar seu cadastro no Portal do Empreendedor, o MEl deverii providenciar no 
prazo de 30 elias a entrega na respectiva Secrctaria Executiva Regional da documentac;ao 
exigida para autorizayao de funcionamento, na forma dos artigos seguintes, sob pena de 
cancelamento de seu cadastro. 

Art. 3°. 0 MEl cadastrado no Po1tal do Empreendcdor que pretender cxercer a sua atividade 
em im6vel deverii obtcr previamcnte j1mto it administras:ao municipal o Alvarii de 
Funcionamento. 

Art. 4". Para o exercfcio de atividades sem a ocupa<;:ao de im6vel, nao sera exigido do MEl o 
Alvarii de Funcionamento. 

§ 1 ". 0 MEI cadastraclo para exerccr suas atividades em local fixo fora da loja, porta a porta, 
postos m6veis ou ambulantes, scm a ocupayao do im6vel, mas com ocupac;ao de areas 
ptiblicas, deverii obter previamente junto it administra-rao municipal o respective rermo de 
Permissii.o. 

§ 2•. A administra<;:ao municipal somcnte concedeni Termo de Permissao para requerentes que 
comprovem cadastro emprcsarial (CNPJ). 

§ 3". Os atuais permissiomirios deverii.o comprovar sua rcgularidade empresarial (CNPJ) por 
ocasiao da renova9ao da permissao, sob pena de indeferimento. 

Art. 5". A administrayii.o municipal provera ferramenta de consulta previa no sitio oiicial da 
Prefeitura Municipal de Fmtaleza, a fim de que os empresarios possam obter gratuitamcntc a 
analise de · de atividades em rela91io a im6veis c a sua classificayao de ,, , 

~' i j i1 
nsco. 1 ! .j}J 

r~ ~J~~·1-1~~'th~~ c';~~: 
A ~llOA<;AO FINAl. ./. 

GABINETE DA PREFEITA EM ··~/. :___:'!' 
Rua Sao Jose no Ol-€ef'H:I'<T.- -··· --···----
CEP: 60.160-070. Fortaleza-Cea a.)\, 
FONE: (85) 3105- 1374 
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Art. 6°. Alem de atestar a adequa<;iio da atividade it localiza<;i'io pretendida, para cfeito de 
concessao de Alvara de Funcionamento, a Consulta Previa informara todos os documentos que 
o interessado devera apresentar, bern como as condit;5es e obriga<;oes que o mesmo devera 
cumprir para obter o respective Alvara de Funcionamento. 

Art. 7•, Sera concedido Alvara de Funcionamento ao MEl cadastrado, que obtJVer Consulta 
Previa favoravel. Caso a atividade do consulentc seja classiticada como baixo ou medio risco. 
ficani dispensada, para a conccssao do Alvara de Funcionamento, a obtent;iio das licen<;as 
previas sanitarias, ambientais e do Corpo de Bombeiros, hem como a vistoria no local. podendo 
ocorrer vistorias posteriorcs para fins de tiscaliza<;iio. 

Panigrafo unico 0 MEI cuja atividade seja considerada de alto risco somentc recebera o 
Alvara de Funcionamento ap6s as respectivas vistorias previstas na legisla<;ao. 

Art. s•. Se em fiscalizac,:ao posterior forem identificadas irregularidades no exercicio da 
atividade solicitada, o Alvara de Funcionamento podera ser cassado. 

Art. 9°. 0 MEI cadastrado faz jus aos scguintes beneflcios tributaries: 

I - 0 im6vel onde funcionar o estabelecimento empresarial do MEl sera cadastrado em 
categoria especial (IPTU - Microempreendedor Individual), e a aliquota praticada sera a 
mesma dos im6veis residenciais; 

!I - Isen<;:iio das taxas de expediente, de em1ssao e renova<;ao de documentos (Alvara de 
F uncionamento c Registro Sanitaria) e de licenciamcnto ambiental. 

Art. 10. 0 Secrctario de cada Pasta Municipal regulamentara, atraves de Instruyao Normativa. 
a forma de operacionalizac,:iio da execuc,:ao da presente lei nos assuntos de sua competencia. 

Art. lL Esta lei entra em vigor na data de sua publica<;iio, revogadas as disposit;5cs em 
contrario. 

Pa~o da prefeitura Municipal de Fortaleza aos dias domes de 

Luizianne de Oliveira Lins 
PREFEITA DE FORTALEZA 

GAB IN ETE DA PRE FElT A 
Rua Sao Jose n° 01 Centro. 
CEP: 60.160-070. Fortaleza-Ceara. 
FONE: (85) 3105 - 1374 

de 2010. 
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ANT(>NIO HENRJQUE / 
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CASIMIRO NETO / 
DR. CIRO 
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--"--- / 
ERON MOREIRA _./ 

GJF:LSON FERRAZ 
.GLAUBER LACERDA ,/__ 
GlllLHERME SAM PAlO / 
IHf':RNON MONTEIRO / 
ll{AGUASSLI TEIXElRA 
JOAQUIM HOCHA / 
,JOSE DO CARMO 
.JOSE FREIRE / 
?-: -
.J:OAO ALFREDO 
,JQAO BATISTA / 
-T;---~ 

/ l[EDA MOREIRA -
LEONELZINI-!0 ALENCAH / 
LUCIRAM GIRAO -----

MACHADINHO NETO 
-

IVIAGALY MARQUES _/ 
IVIt\.linoN FELIX / 

'NfARCF:U) MENDES 
MARCUS TEIXEIRA --
IVIARCJLIO GOMES / 
!-'----···-~-· 

~RT!NS NOGUEI.RA 
PAULO GOMES 
FLACIDO F~LHO 
PROF. GERONCIO COELHO / 
RONIYALDO MAlA / --~J=-SALMITO FILHO -

/ 
I ~-

VALDECK YASCONCF:LOS 
~TOR VALIM 
WA.LTim CAVALCANTF: / 
. ' TOTAL ;22 

~--"~--- ·-- --

APROVADO EM 2• DISCUSSAO 

pt6sldente 



AORDEf,i• 
__ ,~B~3~F 

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
Rua Dr. Thompson Bulclio, 830- sala - 40 Luciano Cavalcante 
CEP: 60.810-460- Fortaleza- Ceara 
Fane: (85) 3444.8300- Ramal 8357 
e-Mail: joiio_batista@vareador.cmfor.ce.gov.br 

DA COMISSAO DE LEGISLA<;:AO WSTI<;:A E 
DA CIUADANIA, sobrc o Projeto de Lei 
complementar n• 0017, de 2010, que "Implementa 
a Lei Complementar Federal n"128 de 19 de 
Dezembro de 2008 no Municipio de Fortaleza, 
para estabelecer regras especiais para 
microempreendedor individual, e dii outras 
providencias-" 

RELATOR: Vereador DR- .JOAO BATISTA (PRTB) 

I- RELATORIO 

Em exame, o Projeto de Lei complementar n• 0017 de 2010,acompanhado da mensagem n•0016 de 
28 de junho de 2010 proveniente da Senhora Chcfe do Poder Executivo Municipal Prefeita 
Luiziane de Oliveira Lins que "Implcmenta a Lei Complemeutar Federal n•t28 de 19 de 
Dezembro de 2008 no Municipio de Fortaleza, para estabelecer regras especiais para 
microempreendedor individual, e dii outras providencias." 

0 Projeto sob analise consta de onze artigos. 

II-ANALISE 
0 objetivo do mencionado projeto e normatizar no ambito municipal regras 

cspecificas para o cadastramento e tratarnento fiscal relativas ao empreendedor individual. 
A iniciativa do Projeto de Lei tern respaldo legal podendo faze-lo a Sr. Prefeita e 

obcdcce a tecnica legislativa. 

Observa-se ainda que o referido Projcto cornplernentar vai ao encontro de anscios 
da comunidadc. 

IH-VOTO 
Em face do exposto, considero o Projeto constitucional legal, jurldico, tecnicamente 

correto e, no merito, 0 ACOLHO VOTO PELA SUA APROVA<;AO. 

Sala das Comissoes da Camara Municipal de Fortaleza. __ de O!vJvbk'Ode 2010. 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
Rua Or. Thompson Bulciio, 830- sala - 40 Luciano Cavalcante 
CEP: 60.810-460- Fortaleza- Ceara 
Fone: (85) 3444.8300- Ramal 8357 
e-Mail: joao~batista@vareador.cmfor.ce.gov.br 

PARECER AO PL N" 

t1~AG\J1-'-C\ Yerv<£/) 
Vereadora Eliana Gomes Vereador Guil 

I 
;~ 
j! 

V cniador Joiio Batistv Relator 

I 
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APROVADO EM 1' DISCUSSAO 

1 6 MAR. 2011 
"' 

I\ C0f'·•HSSA::.) Ut: _;r11<.~· · 
Jt~~,.~.~;'\1 1/' c~ CAMARA MUNICIPAL DE FORT AJL.&i;o;.;bb,A-\<":;t:-·r:""~1;-:;'dle=n:::te:-
'~, EMENDA SUBSTITUTIVA N"O 

AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 17/10 
MENSAGEM DO EXECUTIVO N°l6/10 

Modijim o Projeto tie Lei Complementar n" 
171201 f), na forma que int!ictL 

APROVADO EM 2• DISCUSSAO 

Art. t"- 0 Projeto de Lei n° I 7/2010 passa a vigorar com a seguinte redavao: 

2 2 MAR. 2011 

A Ciimara Municipal de Fortalcza decreta: 

......... .. Jlf 
l'tesldenle 

Art. 1 Q Esta Lei tern par objetivo criar urn ambiente legal favonivel a formaliza.;ao e 
ao desenvolvimento dos microempreendedores individuais no Municipio de 

Fortaleza. 

Paragrafo unico. Considera-se Microempreendedor Individual - MEl o empresario 
individual a que se refere o § ]Q do artigo 18-A da Lei Complementar Federal n" 128, 
de 19 de dezcmbro de 2008, e que satisfa.;a todos os requisitos legais para inscri.;;ao. 

Art. 29 Apos cfctuar seu cadastro no Portal do Emprcendedor, o MEl devera seguir 
os procedimentos previstos na legisla.;;ao municipal para obten<;ao de sua autorizac;ao 
de funcionamento, na forma dos artigos seguintes, sob pena de cancelamento de seu 
cadastro. 

Art. 3" 0 MEl cadastrado no Portal do Empreendedor que pretender exercer a sua 
atividade em imovcl devera obter previamente junto a administrao;;ao municipal 0 

Alvara de Funcionamento. 

Art. 4" Para o cxercicio de atividades sem a ocupa.;;ao de im6vel particular, nao sera 
exigido do MEl o Alvan) de Ftmcionamcnto. 

§ 1Q 0 MEl cadastrado para exercer suas atividades de forma habitual ou eventual, 
em local fixo fora da loja ou postos m6veis, ambulantes, scm a ocupa.;;ao de im6vel 

particular, mas com a ocupa.;;ao ou uso de areas pt'tblicas, devera obter previarnente./.. . 
junto a administra.;;ao municipal o respective Termo de l'ermissao. / · 

DE~ U/jjSL,AlJW' '''•••••••• ••••• - . mm •• • --.--c-::--:-
EM:tt;1.1i ''tjJ; .. _!i~I~ :; . . Rua Dr. Thompson Bulcao. 830- Lucmno Cavalcante Fane: (85) 3444-8408 

(t({()icfk/lc Caixa Postal2671- CEP: 60810-460 Fortaleza- Ce 
FUI\4Ci0 AkiO 



CAMARA MUNICIPAL DE :FORTALEZA 

§ 2Q A administrao;;ao municipal somente conceded" Termo de Perm1ssao para 
requerentes que comprovem cadastro empresarial (CNPJ). 

§ 3e Os atuais permissionarios deverao comprovar sua regularidade empresarial 
(CNPJ) por ocasiao da renovao;;ao da permissao, sob pena de indeferimento. 

Art. Sg 0 MEl cadastrado faz jus aos seguintes beneficios tributaries: 

I - 0 im6ve\, cujo valor venal seja de ate R$ 70.000,00 (setcnta mil reais), onde 
funcionar o estabelecimento empresarial do MEl sera cadastrado em categoria 

especial (TPTU- Microempreendedor Individual), e a a!iquota praticada sera a 
mesma dos im6veis residenciais, sendo-lhe ainda concedida uma reduo;;ao de 
50% (cinqiienta por cento) de desconto sobre o valor do !IYJ'U, desde que 
satisfeitas as condio;oes estabelecidas em decreta regulamentador; 

II - Iseno;;ao das taxas de expediente, de emissao e renovao;;ao de documentos 
(Alvara de Funcionamento e Registro Sanitaria) e de licenciamento ambiental. 

Art. 6". 0 Secrelario de cada Pasta Tematica expedlra os atos normativos necessaries, 
nos assuntos inerentes a respectiva Secretaria e dentro do limite de sua competencia, 
objetivando a perfeita execuo;;ao da presente lei. 

Art. 79• Ficam revogado& o paragrafo unico do artigo 1 o da Lei Complementar n° 0073 
de 28 de dezembro de 2008 e demais disposi<;oes em contn\rlo. 

Art 8°" Esta lei cntra em vigor na data de sua publica<;iio. 

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO EM DE 

VER. SALMITO FILHO 
PARTIDO DOS TRABALHADORES -CE 

DE 2011 

Rua Dr. Thompson Bulcao, 830- Luciano Cavalcante Fone: (85) 3444-8408 
Caixa Postal2671 - CEP: 60810-460 - Fortaleza - Ce 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

JUSTIFICATIV A 

As alteraq5es ao Projeto de Lei devem-se a necessidade de adequa<;ao e melhor detalhamento 
de alguns pontos presentes na versao original; Houve a supressilo de artigos relativos aos 
procedimentos de consulta previa e sobre concessilo de alvara de funcionamento para o 
Microempreendedor Individual, dado que tais informa<;:oes ja estao descritas na Lei que 
institui o sistema simpliticado de procedimentos para o registro, emissao e gerenciamento 
eletr6nico da Consulta Previa, do Alvani de Funcionamento e do Registro Sanitaria; No artigo 
que trata dos aspectos tributarios, as altera<;:oes propostas visam dar um maior detalhamento 
dos requisitos necessarios ao gozo dos beneficios ora conccdidos. 

VER. SALMITO FILHO 
PARTIDO DOS TRABALHADORES -CE 

Rua Dr. Thompson Bulciio, 830- Luciano Cavalcante- Fone: (85) 3444-8408 
Caixa Postal 2671 - CEP: 608 J 0-460- Fortaleza- Ce 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

COMISSAO DE LEGISLA(fAO, JUSTI(fA E DA CIDADANIA 

Parecer W _r_::___t2011 
Ao Substitutive N° 0005/2011 ao Projeto de Lei C~~!.l!¥e[l a 
Relator: Vereador Ronivaldo Maia • PT ORDEM DO DIA 

010; 

2 3 FEV. 2011 

1- RELATORIO 
Presldente 

Trata-se de parecer ao Substitutivo N° 0005/2011 ao Projeto de Lei 
Complementar N" 0017/2010, proposto por Sua Exceh~ncia o nobre vereador Salmito Filho, o 
qual "Substitui o Projeto de Lei Complementar N° 17/2010, na forma que indica". 

Preliminarmente, vale ressaltar que, de acordo com o que disp6e o art. 
59, inciso I, da Resoluc;:ao N° 1.589, de 20 de novembro de 2008; compete a Comissao de 
Legisla~tao, Justic;:a e da Cidadania, a analise da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 
regimentalidade e tecnica legislativa, determinando assim a admissibilidade ou nao das 
materias a ela submetidas. 

II- ANALISE 

A iniciativa do nobre vereador visa aprimorar os dispositivos do Projeto 
de Lei Complementar 0017/2010 (Mensagem N° 16/2010). Tem-se a finalidade de normatizar, 
no ambito do municipio de Fortaleza, as atividades especificas de cadastramento e tratamento 
fiscal relativas ao microempreendedor individual. 

A iniciativa de Subtitutivo em tela tem respaldo legal, podendo faze-lo o 
insigne Vereador Salmito Filho, pais obedece aos ditames legais que disciplinam a tecnica 
legislativa. 

Observa-se ainda que a proposic,:ao em analise vai ao encontro dos 
anseios da comunidade, aprimorando primorosamente o Projeto de Lei Complementar 
0017/2010, o qual, vale lembrar, ja obteve parecer favoravel desta comissao (Parecer 
0430/201 0). 

Ill- VOTO 

Diante do exposto, manifestamo-nos pela Admissibilidade do 
Substitutivo N° 0005/2011 ao Projeto de Lei Complementar N° 0017/2010. 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

Eo parecer, s.m.j. 

SALA DAS COMISSOES TECNICAS PERMANENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, £ DE DE 2011. 

Vereador Joao Batista- PRTB 

Ver~adpr Guilherme Sam palo i PT 

p{1 il~::~"c; (;((:rtJ.~/) 
Vereadora Eliana Gomes- PC do.B 

Vereador Leonelzinho Alencar - PT do B 
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CAMARA MliNICII'AL DE FORTALF:ZA 

DIVISAO DE A POlO AO PLENA RIO 
VOTA<;AO 

i [.ft' .,,, lfj ,,,, I J !/''' /'f/ 1 , '/1//L Oe~~ri~;ao: t J·'i l'.) /~;_J- I#L· ;.)! (' {•l f / LC/ ~,'·" '~. 
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VEREADOR SIM NAO ABST. 

ACRISIO SENA 
ADAIL .JUNIOR I 

ADELMO MARTINS APROVADO EM !• DISCUSSAO 
~' 

ALiPIO RODRIGUES 
I ANT6NIO HENRI QUE 
~CARUNHOS SIDOU / 
I CARLOS DUTRA / 

1 6 MAR. 20U 

I CARLOS MESQUITA Presidente 
1 CASIMIRO NETO I 

DR. CIRO / 
ELIANA GOMES /_ i 
~;LFiDIO NOGUEIRA I 

~RON !YIORF:IRA I 
GELSOf'i FERRAZ I 
(JLAUBER LACERDA I I 

I Gli!LHER!YIE SAMPAIO / 
· IBF:RNON MONTEIRO / 
, !IV\GUASSLI TEIXEIRA I 

;l:OAOUl'VI ROCHA / 
JOSE DO CARMO 
.JOSE FREIRE :; 
:JOAO ALFREDO / 

.. )QAO BATISTA / 
~A MOREIRA 
LEONELZINHO ALENCAR /_ 
LUCIRA!YI GlRAO 
MACHADINHO NETO I 

· MAGAL Y MARQUES L 
lVI AI RTOr~ FELIX / 
:VJAH.CELO MENDES ,/_ ' 

~M ARC~:s TEIXEIRA !/ 
i.MAHC!LIO GOMES I 

MARTINS NOGUEIRA I 
i PAULO GOIV!ES I 
I PLACIDO FILHO L ' 
PROF. GERONC!O COELHO L 

! R.ONIYALDO MAlA / 
SALIV!ITO FiLHO L_ 
~ALDECI\: VASCONCELOS L ! 
I V!TOR v AL!IV! I 

I .----
I r~\LTEI{ ~~~c:~E 1;0/ 
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CAMARA MUNICIPAL DE FORTALF:ZA 

DIVISAO DE APOIO AO I'Lf.NARIO 
VOTAC,:i\0 

VEREADOR SIM NAO ABST. 
r-~~~~--------------+---+---~----~ 
ACRISIO SENA i 

ADAIL .JliNIOR I ---
ADELMO MARTINS ' 

ALiPIO RODRIGUES 
ANTONIO I-I ENRIQUE / 
CARL!NHOS SIDOU / I 

CARLOS DUTRA /' I 

. CARLOS MESQUITA / I 

1CASIMIRO NETO 

DR. C 1_'-R'-'-0'-----------------+----,---t----t-------1 
ELIANA GOMES I 
~;tPiDIO NOGUEIRA · / 
!<:RON MOll(l<:lRA I 
GE.LSOI\ FERRAZ 

I G.LAUBER LACERDA '/ 
GUILHERMI<: SAMPAIO / 

·, IBERNON MOI'\TI<:IHO 
I tgAGliMiSli HIXEIRA 

/ 

J:OAQU!M ROCHA / 
.JOSE DO CARMO 
~-.c-:=--'--~:c--------------1c----:,-t----+------j 
.. JOSE FREIRE 1 

/ I 
;JOAO ALFH.EDO 
.JOAO BATISTA / 

U.lr:DA MOREIRA / 
tEONr<:LZlr,IHO ALENCAR / 
LUCIHAM GIRAO 
MACI-lADINHO NETO 

iMAGALY MARQUES 
l\IJAIRTON FELIX 

[MARCEL 0 ME"-._-N-'-D-1<:-,S---

:MARCUS TE!XF:IRA 
I MARciuo coMES 
lMARTINS NOGUEIRA 
I PAULO GOMES 
1 PLACIDO FILHO 
PROF. GERONCIO COELHO 
RONIVALDO MAlA 

]SALMITO FILHO 
I VALDECK VASCONCP:LOS 
I V!TOR VA LIM 
I \VA LTE I~ C:A v ALCANTP: 

1 TOTAL 

/' 

/ 

I 
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CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
GABINETE DO VEREADOR SALMITO 

EMEND A SUBSTITUTIVA N" {)C(H l ,20/0 
;, COMISSAo DE LEGISL~9J'ROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" tl(!{f I 2010 

JUSTI<;A E D/\CIDADfiNiA . (MENSAGEM N" 16) 
DATA. it i '•,fl.£ '( 
~-~~-

Substitui o art. 2° do Projeto de Lei 
Comp1ementar n° l}tJ/?'12010 (Mensagem n° 
16/2010). 

A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA: 

Art. 1" - Fica a1terado o art. 2° do Projeto de Lei Comp1ementar n° ttJ.Il /20 I 0, passando a ter 

a seguinte reda9ao: 

"Art. 2° 0 Microempreendedor Individual- MEl sera autorizado a exercer 
as suas atividades mediante a assinatura do Termo de Cii!ncia e 
Responsabilidade com Efeito de Alvara de Licem;a e Funcionamento 
Provis6rio com prazo de vigi!ncia de 180 (cento e oitenta) dias que 
permitira o inicio de suas atividades, exceto nos casos de atividades 
consideradas de alto risco. 

§ 1° No prazo de vigencia do Termo a que se refere o caput, a Prefeitura 
Municipal devera se manifestar quanta a corret;do do enderer;o de exercfcio 
da atividade do Microempreendedor Individual relativamente a sua 
descrir;do oficial, assim como quanta a possibilidade de que este exerr;a as 
ativldades constantes do instrumento {mica de registro e enquadramento na 
condir;do de Microempreendedor Individual, nesse local. 

§ 2" Ndo havendo maniftstw;ao da Pre.foitura Municipal quanta ao disposto 
no § 1 ° e no prazo nele mencionado, o Termo de Ciencia e 
Responsabilidade com Efeito de Alvara de Licenr;a e Funcionamento 
Provis6rio se convertera em Alvara de Funcionamento. 

§ 3° 0 Alvara de Funcionamento Provis6rio sera cancelado se ap6s a 
notificar;ao da fiscalizar;ao orientadora ndo forem cumpridas as exigi!ncias 
e prazos estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. " 

DE .. PARTAMENTQ LEGISLATIVO DA CAMA .. RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM 
t?tJ DE .).de;i<4f.zv DE 2010. _ ~ 

/~':> ___ /-· 
Salmito Filho 
Vereador do PT 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
GABINETE DO VEREADOR SALMITO 

II - comunica-la a Junta Comercial, de oflcio, devendo informar o NIRE do 
Microempreendedor Individual a que se refere o cancelamento, o motivo 
correspondente e a data da delibera91io, para fins de cancelamento Ja respectiva 
inscri~llo: 

[ ... ] 

Art. 11. Nos casos de atividades nao consideradas como de alto risco, podeni o 
Municipio conceder Alvara de Licen9a e Funcionarnento Provis6rio para o 
Microempreendcdor Individual: 

I - instalado em areas desprovidas de regula91io fundiaria legal ou com 
regularnenta91io precaria; ou 

II - em residencia do Microempreendedor Individual, na hip6tese em que a atividade 
nao gere grande CirculayaO de pessoas. 

Importante destacar, na leitura do art. 11 da Resoluyao n° 2/CGSIM, que e facultado ao 

Municipio a concessao de Alvara de Licenva e Funcionamento Provis6rio para o 

Empreendedor Individual, nos casos em que menciona, nao podendo, portanto, o Municipio 

exigir do Empreendedor Individual qualquer documentayao, sob pena do cancelamento da 

autorizayao. 

N esse senti do, a Resoluyao n° 22, de 22 de junho de 201 0, do CGSIM, que "dispoe sobre 

regras a serem seguidas quanto as pesquisas previas e a regulamentayao da classificayao de 

risco da atividade para a concessao do Alvara de Funcionamento Provis6rio ou Definitive de 

empresarios e de sociedades empresarias de qualquer porte, atividade economica ou 

composiyao societaria, no ambito da Rede Nacional para a Simplificas:ao do Registro e da 

Legalizas:ao de Empresas e Neg6cios- REDESIM", em seus incisos IX e XI do art. 2° define 

Alvara de Ftmcionamento Provis6rio e a sua conversao para Alvara Definitvo. Senao vejamos: 

Art. zo Para os efeitos desta Resolu9ao considera-se: 

[ ... ] 

IX - Alvan\ de Funcionamento Provisorio: documento emitido pelos Municipios 
para atividades de baixo risco que permitira o inlcio de opera9ilo do estabelecimento 
imediatamente ap6s o ato de registro empresarial, sem a necessidade de vistorias 
previas por parte dos 6rgaos e entidades licenciadores, mediante assinatura de Termo 
de Ciencia e Responsabilidade;·/· ~ ,:' • 

{/'· 

Rua Thompson Buldio, 830 - Bairro Luciano Cavalcante- Fone: (85) 3444.8300 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza - Ceara 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
GABINETE DO VEREADOR SALMITO 

[. "l 

XI - converslio do Alvara de Funcionamento Provisorio em Alvara de 
Funcionamento: caso os 6rgaos e entidades competentes nfto promovam as 
respectivas vistorias no prazo de vigSncia do Alvan\ de Funcionamento Provis6rio, 
este se convertenl, automaticamente, em definitivo; 

[. "l 

Pmtanto, nao restam duvidas quanto a necessidade de se apresentar a presente Emenda. 

Finalmente, apresento a presente Emenda Substitutiva, esperando contar com o apoio de meus 

Pares e posterior aprova<;:ao da materia. 

Salmito Filho 
Vereador do PT 

Rua Thompson Bulcao, 830- Bairro Luciano Cavalcante- Fone: {85) 3444.8300 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460 - Fortaleza - Ceara 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
GABINETE DO VEREADOR SALMITO 

JUSTIFICATIVA 

A figura do Empreendedor Individual, regulamentada pela Lei Complementar n° 123 e suas 

altera<;oes, e Resolu<;oes do Comite para Gestao da Rede Nacional para a Simplifica<;ao do 

Registro e da Legaliza<;ao de Empresas e Neg6cios - CGSIM, surge com o objetivo de 

regularizar a situa<;ao de emprccndedores infonnais que movimentam os seus neg6cios com 

pequeno capital de giro, proporcionando incentivo fiscal e facilita<;ao na promo<;ao de credito. 

A proposta de Emenda Substitutiva ora apresentada leva em considera<;ao a inten<;ao do 

legislador da lei col)1plementar supra mencionada, que visa a desburocr~tiza.;ao · e 

simplifica<;ao dos servi<;os de formaliza<;ao do Empreendedor Individual, bern como as 

resolu<;oes do CGSIM, notadamente os artigos 8° e 11 da Resolu<;ao n° 2 do CGSIM, senao 

vejamos: 

Art. 8'! 0 Microempreendedor Individual ou seu procurador, com poderes 
especificos para tanto, assinani Termo de Ci€ncia e Resp0nsabilidade com Efeito de 
Alvan\ de Licen9a e Funcionamento Provis6rio e prazo de vigencia de 180 ( cento e 
oitenta) dias, que permitirlt o inicio de suas atividades ap6s o ato de registro na Junta 
Comercial, exceto nos casos de atividades consideradas de alto risco. 

§ l•No prazo de vigencia do Termo a que se refere o caput, a Prefeitura Municipal 
dever!t se manifestar quanta a corre9iio do endere9o de exercicio da atividade do 
Microempreendedor Individual relativamente a sua descri9iio oficial, assim como 
quanta a possibilidade de que este exerva as atividades constantes do instnunento 
iinico de registro e enquadramento na condi9iio de Microempreendedor Individual, 
RE/Declaravoes, nesse local. 

§ 22 Niio havendo manifesta9iio da Prefeitura Municipal quanta ao disposto no § 12 e 
no prazo nele mencionado, o Termo de Ciencia e Responsabilidade com Efeito de 
Alvani de Licen9a e Funcionarnento Provis6rio se conve1ten\ em Alvan\ de 
Funcionamento. 

§ 32 Nao sendo favorltvel a manifesta9ao da Prefeitura Municipal relativamente a 
aspecto a que se refere o § 1•, o Terrno de Ciencia e Responsabilidade com Efeito de 
Alvara de Licen~a e Funcionamento Provis6rio ficanl, automaticamente, cancelado, 
devendo 0 6rgao responsavel, quanta a decisao: 

I- notificar o interessado; e 

Rua Thompson Bulcao, 830 - Bairro Luciano Cavalcante- fone: {85) 3444.8300 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460 - fortaleza - Ceara 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

COMISSAO DE LEGISLA<;:AO, JUSTI(/A E DA CIDADANIA 

Parecer W /2011 
A Emenda Substitutiva N° 0001/2010 ao Projeto de Lei Complementar W 0017/2010; 
Relator: Vereador Ronivaldo Maia- PT 

1- RELATORIO 

Trata-se de parecer a Emenda Substitutiva N° 0001/2010 ao Projeto de 
Lei Complementar N" 0017/2010, proposto por Sua Excelencia o nobre vereador Sal milo Filho, 
a qual "Substitui o art. 2° do Projeto de Lei Complementar 0017/2010 (Mensagem N° 16/2010)". 

Preliminarmente, vale ressaltar que, de acordo com o que disp6e o art. 
59, incise I, da Resoluvao N° 1.589, de 20 de novembro de 2008; compete a Comissao de 
Legislavao, Jusliva e da Cidadania, a analise da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 
regimentalidade e tecnica legislativa, determinando assim a admissibilidade ou nao das 
materias a ela submetidas. 

II-ANALISE 

A iniciativa do nobre vereador, seguindo orientagao equivocada do 
CGSIM, inverte a ordem estabelecida pela propria Lei Complementar N° 123/2006, a qual !eve 
sua reda({ao alterada pel a Lei Complementar N° 128/2008. 

A emend a em tela visa possibilitar o recebimento do "alvara provisorio" 
pelo Microempreendedor Individual mesmo antes de este obter a viabilidade ou classificagao 
de risco do seu negocio, somente sendo fiscalizado depois de 180 dias, sob pena de 
convalida({ao. 

Como dito inicialmente, tal proposi({ao inverte a ordem estabelecida 
pela propria Lei Complementar N° 123/2006, a qual exige que sejam feitas as devidas 
fiscalizagoes, tanto na abertura como no fechamento do negocio. E o que versa seu art. 6°: 

"Art. 6° Os requisites de seguranca sanitaria, metrologia, controle 
ambiental e prevencao contra incendios, para os fins de registro e 
legalizaciio de empresarios e pessoas jurfdicas, deverao ser 
simplificados, racionalizados e uniformizados pelos orgaos envolvidos 
na abertura e fechamento de empresas, no ambito de suas 
competencias". (grifos nossos.) 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
Ademais, a emenda em analise tambem fere o disposto no art. 704 do 

C6digo de Obras e Posturas do Municipio de Fortaleza, Lei N° 5530, de 17 de dezembro 1981. 
Ora, a pesquisa de viabilidade precede obrigatoriamente a qualquer licenc;:a de funcionamento, 
seja qual for a atividade, porte ou classificac;:ao do empreendedor. Veja-se: 

"Art. 704 - Qualquer licenc;:a de funcionamento sera sempre precedida 
de vistoria do local pelo 6rgao competente da Prefeitura." 

Par final, vale ressaltar que afora a inadequac;:ao juridica e a 
incompatibilidade com o C6digo de Obras e Posturas, tal medida, permitindo a emissao do 
"alvara provis6rio" antes da devida pesquisa de viabilidade, desafia tambem a administrac;:ao 
municipal, expondo a coletividade eo proprio interessado a possiveis prejufzos imensuraveis. 

Ill- VOTO 

Diante do exposto, manifestamo-nos pela lnadmissibilidade da 
Emenda Substitutiva N° 0001/2010 ao Projeto de Lei Complementar N° 0017/2010. 

Eo parecer, s.m.j. 

SALA DAS COMISSQES TECNICAS PERMANENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, DE . DE 2011. 

VereadqJ RdniYl!ido raia- PT 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

COMISSAO DE LEGISLA!;AO, JUSTI(:A E DA CIDADANIA 

Parecer N° /2011 
A Emenda Supressiva N° 0002/2010 ao Projeto de Lei Complementar W 0017/2010; 
Relator: Vereador Ronivaldo Maia- PT 

1- RELATORIO 

Trata-se de parecer a Emenda Supressiva N° 0002/2010 ao Projeto de 
Lei Complementar W 0017/2010, proposto por Sua Excelencia o nobre vereador Sal milo Filho, 
na qual "Suprime-se o art. 3° do Projeto de Lei Complementar 0017/2010 (Mensagem N° 
16/2010)". 

Preliminarmente, vale ressaltar que, de acordo com o que dispoe o art. 
59, inciso I, da Resoluc;;ao N° 1.589, de 20 de novembro de 2008; compete a Comissao de 
Legislac;;ao, Justic;;a e da Cidadania, a analise da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 
regimentalidade e tecnica legislativa, determinando assim a admissibilidade ou nao das 
materias a ela submetidas. 

II- ANALISE 

A iniciativa do nobre vereador visa suprimir o dispositivo que obriga o 
Microempreendedor Individual que exercer sua atividade em im6vel, a obter, junto a 
administrac;;ao municipal, o devido alvara de funcionamento. 

Vislumbra-se que tal iniciativa oferece patente perigo a coletividade, 
uma vez que, via de consequencia, objetiva permitir que um microempreendedor exerga suas 
atividades sem a obrigatoriedade da realizagao de uma pesquisa de viabilidade e da obtengao 
de um alvara de funcionamento. 

Desta forma, a proposigao em tela fere o art. 161 da Lei Organica do 
Municipio, pois tenia suprimir a obrigatoriedade da obtenc;;ao de alvara de funcionamento para 
o exercicio de uma atividade economica. Veja-se: 

"Art. 161. Toda pessoa fisica ou juridica que exercite qualquer 
atividade economica devera receber alvara de funcionamento." 
(g rifos nossos) 

Ademais, a emenda em questao, tambem burla o disposto no art. 699 
do C6digo de Obras e Posturas do Municipio. Veja-se 
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"Art. 699. Os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de 
servigos e entidades associativas s6 poderao instalar-se ou iniciar 
suas atividades com previa Alvara de Funcionamento, expedido 
pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente." (grifos 
nossos) 

Portanto vislumbra-se not6ria e inconteste a obrigatoriedade da 
realizagao da pesquisa de viabilidade e da obtengao do alvara de funcionamento, seja qual for 
a atividade, porte au classificagao do empreendedor, razao pela qual a presente iniciativa nao 
podera prosperar. 

Ill- VOTO 

Diante do exposto, manifestamo-nos pela lnadmissibilidade da 
Emenda Supressiva N° 0002/2010 ao Projeto de Lei Complementar N° 0017/2010. 

Eo parecer, s.m.j. 

SALA DAS COMISS0ES TECNICAS PERMANENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, ; · DE DE 2011. 

Vereador Joiio Batista- PRTB 

f,') :;l:c< . . 

Ve 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
GABINETE DO VEREADOR SALMITO 

A COMISSAq qE /..EGISLIH;;i;\0. EMENDA SUPRESSIVA N° tJtJt)fl ' 
JU~TIQA 6!!.7J!l9R0J?A}l)1Ap PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No tWlt2010 
DATA._,/~~'"'····,,,. (MENSAGEM No 16) 

PRES!DENTE 

Suprimc-se o art. 3° do Projeto de Lei 
Complementar n• ,.?til 7"!20 I 0 (Mensagcm n• 
16/201 0). 

A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA: 

Art. I•- Suprima-se o art. 3° do Projeto de Lei Complementar n•/.?Y/12010 (Mensagem n• 

16/2010). 

DEPARTAMEN,Z~lEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM 
t!9 DE . ·w1fo?:J DE 2010. 

Vereador do PT 

Rua Thompson Buldio, 830- Bairro Luciano Cavalcante- Fone: (85) 3444. 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza - Ceara 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
GABINETE DO VEREADOR SALMITO 

JUSTIFICATIVA 

A figura do Empreendedor Individual, regulamentada pela Lei Complemcntar n° 123 e suas 

alterayoes, e Resolu9oes do Comite para Gestao da Rede Naciona1 para a Simplifica91io do 

Registro e da Legaliza91io de Empresas e Neg6cios - CGSIM, surge com o objetivo de 

regularizar a situa91io de empreendedores informais que movimentam os seus neg6cios com 

pequeno capital de giro, proporcionando incentivo fiscal e facilita91io na promo91io de credito. 

A desburocratiza91io dos servi9os de formaliza91io do empreendedor e uma ferramenta 

fundamental para se buscar a eficacia plena da Lei Comp1ementar 128/08 (Lei do Micro 

Empreendedor Individual). 

0 CGSIM, que tern, por for9a da Lei Complementar no 123/06, a competencia de 

regulamentar a inscri9ao, cadastro, abertura, alvara, arquivamento, licen9as, permissao, 

autoriza91io, registros e demais itens relativos a abertura, legaliza91io e funcionamento de 

empresarios e de pessoas juridicas de qualquer porte, atividade economica ou composi91io 

societaria, publicou a Resolu91i0 11° 2, a fim de regularnentar o que !he compete. Vejamos o 

que diz o Art. 8° e §§ 1 °e 2°:. 

Art. 8• 0 Microempreendedor Individual ou seu procurador, com poderes 
especlficos para tanto, assinani Termo de Ciencia e Responsabilidade com Efeito de 
Alvara de Licen~a e Funcionamento Provis6rio e prazo de vigencia de 180 ( cento e 
oitenta) dias, que permitira o inicio de suas atividades ap6s o ato de registro na Junta 
Comercial, exceto nos casos de atividades consideradas de alto risco. 

§ 1.!!. No prazo de vig@ncia do Termo a que se refere o caput, a Prefeitura 
Municipal deven\ se manifestar quanto a corre~iio do cndere~o de exercicio da 
atividade do Microempreendedor Individual relativamente il sua descri~iio 
oficial, assim como quanta a possibilidade de que este exer~a as atividades 
constantes do instrumcnto (mico de registro e enquadramento na condi~iio de 
Microempreendedor Individual, RE/Declara~iies, nesse local. 

§ 2• Nao haven do manifesta~ilo da Prefeitura Municipal quanto ao disposto no 
§ 1• e no prazo nele mencionado, o Termo de Ci@ncia e Responsabilidade c7 

'~ / 

Rua Thompson Buldio, 830- Bairro Luciano Cavalcante- Fone: {85) 3444.8300 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza - Ceara 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
GABINETE DO VEREADOR SALMITO 

Efeito de Alvan\ de Licen~a e Funcionamento Provisorio se converten\ em 
Alvaro\ de Funcionamento. 

§ 32 Nao sendo favon\vel a manifesta9il0 da Prefeitura Municipal relativamente a 
aspecto a que se refere o § 12, o Termo de Ciencia e Responsabilidade com Efeito de 
Alvani de Licenya e Funcionamento Provis6rio ficara, automaticamente, cancelado, 
devendo 0 6rgao responsavel, quanta a decisao: 

I - notificar o interessado; e 

II - comunica-la a Junta Comercial, de oficio, devendo informar o NIRE do 
Microempreendedor Individual a que se refere o cancelamento, o motivo 
correspondente e a data da delibera9ffo, para fins de cancelamento da respectiva 
inscri9ffo. 

Portanto, a Prefeitura Municipal de Fortaleza e quem deve realizar visita no estabelecimento 

do empreendedor individual a fim de checar as informa<;oes apresentadas pelo empresario no 

Termo de Ciencia e Responsabilidade com Efeito de Alvani de Licen<;a e Funcionamento 

Provis6rio, nao podendo impor ao empresario que obtenha previamente, junto a administra<;ao 

municipal, alvara de funcionamento. 

Finalmente, apresento a presente Emenda Supressiva, esperando contar com o apoio de meus 

Pares e posterior aprova<;ao da materia. 

Salmito Filho 
Vereador do PT 

Rua Thompson Bulciio, 830- Bairro Luciano Cavalcante- fone: (85) 3444.8300 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza - Ceara 



COMISSAO DE LEGISLACAO, JUSTICA E DA CIDADANIA 

Parecer N° --"-t _ __,/2011 

Emenda Modificativa N° 0003/2010 ao Projeto de Lei Complementar N° 0017/2010; 

Relator: Vereador Ronivaldo Maia- PT 

I - RELATORIO 

Trata-se de parecer a Emenda Modificativa N° 0003/2010 ao Projeto 

de Lei Complementar W 0017/2010, proposto par Sua Excelencia o nobre vereador Salmito 

Filho, a qual "Modifica o §1" do art. 4° do Projeto de Lei Complementar N° 0017/2010 

(Mensagem N° 16/2010)". 

Preliminarmente, vale ressaltar que, de acordo com o que dispoe o 

art. 59, inciso I, da Resolu~o N° 1.589, de 20 de novembro de 2008; compete a Comissao 

de Legisla~o, Justi9a e da Cidadania, a analise da constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade, regimentalidade e tecnica legislativa, determinando assim a admissibilidade ou 

nao das materias a ela submetidas. 

II-ANALISE 

A iniciativa do nobre vereador visa, de acordo com a justificativa em 

anexo, a desburocratizayao do serviyo de formalizayao dos microempreendedores 

individuais no municipio de Fortaleza, propondo a modifica9ao do termo de permissao para 

termo de autorizayao, argumentando que grande parte dos empreendedores individuais que 

exercem suas atividades como ambulante au porta-a-porta sao de baixa condi9ao social, e a 

imposiyao do termo de Permissao para que este empreendedor possa atuar vai de encontro 

as leis e resolu96es que regulamentam o empreendedor individual. 

Ocorre que o projeto fala em AUTORIZACAO DE 

FUNCIONAMENTO, como genera, porque h8 a especie "Aivara de Funcionamento" 

documento necessaria para infcio de atividades instaladas em im6veis particulares, e ha o 

"Termo de Permissao", documento necessaria para explorar atividades em vias au im6veis 

publicos, tais como ambulantes ou permissionarios de mercados publicos. Os MEl que 
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pretenderem instalar-se em espagos publicos, deverae receber e respective terme de 

permissiio, case centrarie estariames incentivando e perpetuande a ocupagae indevida de 

pragas, ruas, e mercados publicos. 

Do ponte de vista juridico, os atos de permissao de uso de bens 

publicos nao foram disciplinados nem pelo art. 175 da Constituigao Federal, nem pela Lei 

Federal 8.987/1995 (ambos se limitam a falar da permissiie para prestac;:iio de servigos 

publicos). Porem, essas definig6es podem ser encontradas na doutrina, segundo o ilustre 

jurista Jose dos Santos Carvalho Filho: 

"o delineamento juridico do ato de permissiio de usa guarda 

visivel semelhanga com o de autorizagiio de usa. Sao 

realmente muito assemelhados. A distingao entre ambos esta 

na predominancia, ou nao, des interesses em jogo. Na 

autorizagao de usa o interesse que predomina e o privado, 

conquanto haja interesse publico como pano de fundo. Na 

permissao de usa, os interesses sao nivelados: a 

administragao tern algum interesse publico na exploragao do 

bem pelo particular, e esse tern intuito lucrative na utilizac;:ao 

privativa do bern." 

(Manual de Direito Administrative, p. 1277). 

0 autor supracitado ainda utiliza como exemplo comum desses atos 

de consentimento a permissiio de usa para feira de artesanato em prac;:as publicas, caso 

semelhante ao analisado neste parecer. Desta forma, apesar da similaridade entre os dais 

institutes, o termo de permissao nos parece mais apropriado ao microempreendedor 

individual que utiliza a via publico para exercer sua atividade. 

Par outro lado, o nobre vereador tern razao em questionar o 

dispositive no que se refere a situac;:ao dos trabalhadores aut6nomos que prestam servigos 

ou vendem produtos no enderego do cliente. Nao havendo ocupagao de espac;:o publico ou 

privado por parte do trabalhador, e evidente que nao existe a necessidade de alvara de 

funcionamento nem de termo de permissao. 

No substitutive n° 005/2011 ao pro jete de lei n° 17/2010, 

apresentado pe/o Vereador Roniva/do Maia, foi suprimida previsiio legal de termo de 
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permissao para aut6nomos porta-a-porta. Ou seja, sendo aprovada a emenda, ficara 

previsto termo de permissiio apenas para aqueles trabalhadores que atuam ocupando 

areas publicas. Naturalmente, niio havendo previsiio legal, subentende-se que nenhum 

documento e exigivel pelo municipio para o exercicio de atividades que atendem em 

domicilio. 

Diante do exposto, considero inadequada, embora merit6ria, a 

proposta de emenda ora apresentada pelo ilustre Vereador. 

111-VOTO 

Diante do exposto, manifestamo-nos pela lnadmissibilidade da 

Emenda Modificativa N° 0003/2010 ao Projeto de Lei Complementar N° 0017/2010. 

Eo parecer, s.m.j. 

SALA DAS COMISSOES TECNICAS PERMANENTES DA CAMARA 

RELATOR 

\ 
-~ 

\ 

! 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
GABINETE DO VEREADOR SALMITO 

EMENDAMODIFICATIVAN" QO(}!' J 
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No COf? I 2010 

(MENSA GEM No 16) 

Modifica o § 1° do art. 4° do Projeto de Lei 
Complementar n° Ot:J7 /2010 (Mensagem n° 
16/2010). 

A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA: 

Art. 1° - Fica modificada a reda9iio do § 1° do art. 4° do Projeto de Lei Complementar n° 

ooli /2010, passando a ter a seguinte redayiio: 

"Art. 4" ( .. .) 

§ 1"- 0 MEl cadastrado para exercer suas atividades em local fixo fora da 
loja au pastas move is, sem a ocupa~;ao do im6vel, mas com ocupa~;ao de 
areas publicas, devera obter previamente junto a administra~;ao municipal 
o respectivo Termo de Autorizm;ao. 

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM 
03 DE :;,;:,~IEI/IP>fCD DE 2010. 

Salinito Filho 
Vereador do PT 

Rua Thompson Bulciio, 830 - Bairro Luciano Cavalcante - Fone: (85) 3444.8300 
Caixa Postal 2671- CEP 60.810-460- Fortaleza - Ceara 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
GABINETE DO VEREADOR SALMITO 

JUSTIFICATIVA 

A desburocratiza9ao dos servi9os de formaliza9ao do empreendedor e uma ferramenta 

fundamental para se buscar a eficacia plena da Lei Complementar 128/08 (Lei do Micro 

Empreendedor Individual), alias, esse e o sentimento do legislador da referida Lei. 

Grande parte dos empreendedores individuais que exercem suas atividades como ambulante 

ou porta a porta sao pessoas de baixa condi9ao social. Impor a obriga9ao de obter Termo de 

Permissao para que esse cmpreendedor possa atuar vai de encontro as leis e resolu96es que 

regulamentam o Empreendedor Individual. 

N esse senti do, atividade exercida porta a porta ou ambulante devera ser interpretada como 

atividade sem a ocupa9ao de im6vel e sem ocupa9ao de area publica, aplicando-se o Art. 4° do 

Projeto de Lei n° __ ....!/2010 (Mensagem 16), nao sendo, portanto, exigido do empreendedor 

que exewa atividade de uma dessas forrnas, Termo de Perrnissao a que se refere o § 1 o do 

mesmo artigo. 

Esperando contar com o apoio de meus Pares e posterior aprova9ao da materia, apresento a 

presente Emenda Modificativa. 

Vereador do PT 

Rua Thompson Bulcao, 830- Bairro Luciano Cavalcante- Fone: {85) 3444.8300 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza - Ceara 
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CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
COMISSAO DE LEGISLACAO, JUSTICA E DA CIDADANIA 

Parecer W '· ' /2011 
A Emenda Modificativa N° 0004/2010 ao Projeto de Lei Complementar W 0017/2010; 
Relator: Vereador Ronivaldo Mala- PT 

1- RELATORIO 

Trata-se de parecer a Emend a Modificativa N° 0004/2010 ao Projeto de 
Lei Complementar W 0017/2010, proposto por Sua Excelencia o nobre vereador Salmito Filho, 
a qual "Modifica o art. 10 do Projeto de Lei Complementar N° 0017/2010 (Mensagem N° 
16/201 0)". 

Preliminarmente, vale ressaltar que, de acordo com o que disp6e o art. 
59, inciso I, da Resoluc;:ao N° 1.589, de 20 de novembro de 2008; compete a Comissao de 
Legislagao, Justic;:a e da Cidadania, a analise da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 
regimentalidade e tecnica legislativa, determinando assim a admissibilidade ou nao das 
materias a ela submetidas. 

II- ANALISE 

A iniciativa do nobre vereador visa concentrar no chefe do poder 
executive municipal a competencia para regulamentar a forma de operacionalizac;:ao das 
atividades dos micrioempreendedores individuals no municipio de Fortaleza. 

Ocorre que a ordem estabelecida pela propria Lei Complementar N° 
123/2006, a qual teve sua redac;:ao alterada pela Lei Complementar N° 128/2008, tende para a 
desburocratizac;:ao dos servic;:os de formalizac;:ao do empreendedor, prezando pelos 
mecanismos mais rapidos, seguros e eficientes. 

Desta forma, vislumbra-se mais conveniente que as demandas devam 
ser analisadas e atendidas com mais rapidez se encaminhadas diretamente para as secretarias 
tematicas competentes, uma vez que a competencia para definir e eventualmente revisar o 
grau de risco das atividades economicas referentes a cada lema, reside nestes 6rgaos. 

A divisao da competencia de regulamentac;:ao entre cada secretaria 
tematica, colabora com o melhor desempenho possivel da administrac;:ao publica. lmplementa
se, assim, uma maneira racional de organizar, estruturar e disciplinar a atividade dos 
microeempreendedores individuals no municipio de Fortaleza. Cumprindo, desta forma, o 
disposto no art. 37 da Constituic;:ao Federal, o qual assim versa: 
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"Art. 37. A administragao publica direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios 
obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiencia e, tambem, ao seguinte:" (grifos nossos) 

Neste diapasao, ao retirar a competencia das secretarias tematicas e 
descarregando-a toda sobre o chefe do executivo, a proposigao em tela fere o mais moderno 
principio da fungao administrativa, o principio da eficiencia, o qual impoe a Administragao 
Publica o dever de realizar suas atribuigoes com presteza, perfeigao e rendimento funcional. 

Uma vez que e retirado das secretarias tematicas o dever de 
regulamentagao sobre as atividades economicas referentes aos seus respectivos temas e 
areas de atuagao, esta se maculando diretamente a eficiencia da administragao publica. Ora, 
quem e mais apto a regulamentar uma atividade que necessita de vigil<'mcia sanitaria, senao a 
Secretaria de Saude? Qual 6rgao seria mais preparado para regulamentar as atividades que 
interferem no meio ambiente, senao a propria Secretaria que aborda esse lema? 

Em suma, diante da not6ria inconveniencia da presente iniciativa em 
relagao a eficiencia dos mecanismos da administra9ao, vislumbra-se inconteste a 
impossibilidade juridica do seu prosseguimento. 

Ill- VOTO 

Diante do exposto, manifestamo-nos pela lnadmissibilidade da 
Emenda Modificativa N° 0004/2010 ao Projeto de Lei Complementar N° 0017/2010. 

Eo parecer, s.m.j. 

SALA DAS COMISSOES TECNICAS PERMANENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, DE DE 2011. 

Vereador Joao Batista - PR TB· 

)ffteadOt'Eeonelzinho Alencar - PT do Il 
,jk,.,o' 

Carlos Dutra- PSDB 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
GABINETE DO VEREADOR SALMITO 

EMEND A MODIFICATIVA N" 1!/JflciiJ /tJ 
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" tJtJ /112010 

(MENSA GEM N" 16) 

Modifica o art. 10 do Projeto de Lei 
Complementar n• £1!1/7" /2010 (Mensagem n• 
16/201 0). 

A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA: 

Art. 1 •- Fica modificada a reda9ao do art. I 0 do Projeto de Lei Complementar n• ,t:Jt)/J'/20 I 0, 

passando a ter a seguinte reda9ao: 

"Art. 10. A Prefeitura Municipal de F ortaleza regulamentara, atraves de 
Instru9iio Normativa, a forma de operacionaliza9iio da execu9iio da presente 
lei, observadas as Resolu98es do Comiti! para Gestiio da Rede Nacional para 
a Simpl!fica<;iio do Registro e da Legalizariio de Empresas e Neg6cios -
CGSIM" 

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM 
fJ''i DE •;;;zj,,~',J~'.Av DE 2010. 

Vereador do PT 

-.ry,~~~N:t'l'tl!i;'ili·---•-m 
Rua Thompson Buldio, 830- Bairro Luciano Cavalcante- Fone: (85) 3444.~39~/ / 

Caixa Postal 2671- CEP 60.810-460- Fortaleza - Ceara ·~ 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
GABINETE DO VEREADOR SALMITO 

JUSTIFICA TIV A 

A figura do Empreendedor Individual, regulamentada pela Lei Complementat· n° 123 e suas 

alteras;oes, e Resolus;oes do Comite para Gestao da Rcde Nacional para a Simplificayao do 

Registro e da Legalizal(ao de Empresas e Neg6cios - CGSIM, surge com o objetivo de 

regularizar a situas;ao de empreendedores informais que movimentam os seus neg6cios com 

pequeno capital de giro, proporcionando incentivo fiscal e facilitas;ao na promos;ao de cnldito. 

A desburocratizas;ao dos servis;os de formalizas;ao do empreendedor e uma ferramenta 

fundamental para se buscar a eficiicia plena da Lei Complementar 128/08 (Lei do Micro 

Empreendedor Individual), alias, esse e o sentimento do legislador da referida Lei. 

Desmembrar entre os Secretiirios de cada Pasta Municipal o poder de rcgulamentar, por 

instrus;ao nonnativa, a forma de operacionalizayao da execus;ao da lei vai de encontro aos 

auseios da Lei Complementar 128/08, qual seja, promover a formalizas;ao de empreendedores 

individuais de forma riipida, segura e eficaz. 

Nesse sentido, apresento a presente Emenda Modificativa, esperando contar com o apoio de 

meus Pares e posterior aprovas;ao da materia 

Salmito Filho 
Vereador do PT 

Rua Thompson Bulcao, 830- Bairro Luciano Cavalcante- Fone: (85) 3444.8300 
Caixa Postal 2671 - CEP 60.810·460- Fortaleza - Ceara 



CAMARA J\<fC'IIlCH'AL DE FORTALEZA 
COORDE\ ~.DORIA JJA :").\L-\ D:\..S C0'\11SS(H.~ Tit('\[( \S 

COMISSAO DE LEGISLACAO, JUSTICA E DA CIDADANLA 

A COMISSAO DE LEGISLACAO, JUSTICA E DA C!DADANIA DA A SEGUINTE 
REDA(;AO FiNAL AO PROJETO DE LEI COI\IiPLEMENTAR N. 0017/2010. 

ORDEM DO DIA 

APROVAOO EM REDACAO FINAL 

DATA: 

'mplementa a Le• Complernr::ntsr Federal 
'7. ·128/0B, no Municipio ce Foriafeza. 
para estabelecer regras especiais pa.ra o 
rmcroempreendedor individual e da outras 
crovidencias. 

A C!}S.JlARA r~.UJNICIPAL DE FORIALEZA APR OVA: 

1° Esia Lei tem por obietivo criar urn amb'el-:le ieoai fa'Jorave' a . ~ 

::> p·:d!:2.ar;;ao e ao desenvolvirnento des microempreendeomes :t::J!v.dua:s no 
de Fc~ta:,sza. 

Paragrafo unico. Considera-se m;c1oempreendedor ind:Vidu~l (IVIE!) c 
ernpresEF·lu individual a que se refere o §1° do art. 18-A da Le1 (\;rr:plementat 
Federal n. 128, de 19 de dezembro de 2008 e que satisfa9a todos ::;s requisites 
lega:s para :nscrigao. 

Art 2° Ap6s efetuar seu cadastre no po,ial do empfeendedoc o ME! devera 
seguir os procedimentos previstos na legislar,;ao municipal para oi:Jtenr,;ao de sua 
autoriza:;;ao de funcionamento, na forma dos artigos seg<Jintes. sob pena de 
cance!arner:to de seu cadastro. 

f,rt. 3" 0 MEi cadastrado no portal do empreendedor. que pretende: exeroer a 
em im6ve!, devera ooter previamente ;unto a acmintstra;;ac mun,ctpai 

func~onamento. 

4° Para o exercicio de atividades, sern a ocupayao de :rnt·vei pai-ticular, 
sere~ exi;;ido ac MEl o alvara de func;ona,·nento. 

§ 1 D 0 \VIE! cad astra do para exerce:" suas atividades cie rornis habitua! ou 
5''•;enL ... ia: ern ;ocai fixe fora da loJa ou pastes m6veis, arnbL:!c.:-~!tes. f:_e:;T 8 ':;-::upagao 
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CAMrARA l\lL:-./KlPAL DE .FORI'ALEZA 
COORO£:\.\DORIA DA :d,L \ 0.\S CO'\liSS{l!"_~, 2 J<:( :"..(( .:\S 

de im6ve! particular, mas com a ocupagao ou uso de areas p(iblicas, devera obier 
previamente junto a administrac;:ao municipal o respective termo de perrrHssao. 

§ 2" A administra<;:ao mun1cipal sornente concedera iermo de perm ssao para 
reouerentes que comprovem cadastro empresarial (CNPJ). 

§ 3° Os atuais permissiom3rios deverao comprovar SlJa ··egulandade 
&mpresarial (CNPJ) por ocasiao da renovac;:ao da permissao, sob pena de 
!ndeferimento 

Art 5° 0 MEl cadastrado faz jus aos seglllntes beneficios tributanos: 

i -- o im6ve!, cujo valor venal seJa ate RS 70.000,00 (setenta rnll rea1s) 
c)nc~e func:or:ar o estabe!ecimento ernpresariai· do MEl: sera cadastradc ern categoria 
especia! (!PTU - Microempreendedor lnd:vidual), e a al'quota prat;caaa sera a 
mesma dos irn6veis residenciais, sendo--lhe ainda concedida urna redu<;:ao de 50% 
;c:nquenta por cento) de desconto sabre o valor do IPTU, desde que satisfeitas as 
cono;;;:oes estabeiecidas em decreta regulamentador· 

ii -··- isen;;:ao das taxas de expediente ce ernissao e renovat,;3o dE documentos 
(a1var8 de func~onarnento e registro sanit8rio) e de licenciarnento ambler:·!ai 

Art. 6° 0 secretario de cada pasta ternatica expedira os atos normativos 
necessaries, nos assuntos inerentes a respect,va secretar:a e dentro do drn;te de sua 
comoetencia, obJetivando a perfeita execugac da presente Lei. 

Art 7° Ficam revogados o paragrafo umco do art. 1° da Lei Cornplementar n. 
0073, de 28 de dezernbro de 2008, e as den:ais disposigoes em contar:o. 

Art 8° Esta Lei Complernentar entra em v:gor na data de sua pub:lcar,:ao. 

SAUl, Dti.S. COMiSSOES PERMANENTES DA, CAMARA flllUN!C!PAL DE 
FORTALEZ!j\, EM DE DE 20'1'L 

' ' 
---- \k, -------------~-\:/ 

A 

--~>,-~--· 

Presidente ----



Fortaleza 

/?01 l - GP Fortaleza, J.J) de 
? 
~ d li..t'-' de 2011. 

:.; 

Referente ao Oficio N9 . 0040/2011 • COGEL 
Assunto: Projeto de LPr Complementar nQ. 0017/2010 (SAN<;:AO} 
Ementa: "lmplementa a I ,,; Complementar Federal n. 128/08, no Municipio de Fortaleza, 
para estabelecer reqm:: nspeciais para o microempreendedor individual e da outras 
providencias". 
Autoria: Prefeitura Municipal 

Senhor Pre.-;idente 

Com satisfil.e<.J.o. por intermedio de Vossa Excelencia, devolvo a essa Egregia 
ca_-_· ~ .. ·.a.ra, _d.evidam_e.ntP ... ''t~JCI.·ONADO, o Projeto de Lei em epigrafe, convertido na Lei NQ. 

4' '·· • . • de _ jU.{Vt,t::".::. _ _ __ de 2011 

Valendo-mP dn •·nsejo, reafirmo os protestos de elevada estima, considera<;:ao e 
apre<;:o. 

Exmo. Sr. 

Cor<liai!'l ;;audac,oes, 

, (/ 1tN c <.: ,e lf!t t't t ·;\ 
LUIZIAN~ DE OLIVEIRA LINS 

PREFEITA DE FORTALEZA 

Vereador Jose Acrisio de Sena 
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALE!ZA 
F orta leza - Cea r:i 

/\venida Luciano Carneiro N° 2235, Vila Uniao 
CEP: 60.410.891 

Tel: [85) 255.8300 Fax: (085) 255.8317 
Fortaleza · Ceara 



CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

OflciO N. 0040 /2011- COGH 
fortaleza, 25 de m;m;o de 2011. 

Senhora Prefeita, 

Por oportuno comparecemos perante V.Exa., com o objetivo espedfico de 

informar e ao final requerer. 

0 Projeto de lei Complementar n. 0017/10, que: ''lmplementa a Lei 

Complementar Federal n. 128/0~ no Munidpio de Fortaleza, para estabelecer regras 

especiais para o microempreendedor individual e da outras providencias', de autoria 

desta Prefeitura Municipal, tramitou regularmente nesta Casa Legislativa e ao 

final foi aprovado pelo plena desta edilidade. 

Assim, como aduz a Lei Organica do Municipio, enviamos, em anexo, o 

Aut6grafo de Lei para COMPETENT!: SANCAO, NUMERA(;AO E PUBUCACAO. 

Atenciosamente, 

'l 

J 
~··/ 

/ 
/t/' 

JOSE ACRISIO DE SENA 
Presidente tla Camara Municipal de Fortaleza 

EXMA. SRA. 
LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
NESTA 

Rua Dr. Thompson Bulcao, 830- Fone: (85) 3444.8300 - Bairro: Luciano Cavalcante 
Caixa Postal2671 - CEP 60.810-460- Fortaleza- Ceara 


