
 
 

 
 

 

                      VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de Almirante 

Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei 

 
 

LEI MUNICIPAL Nº 2.014.19, de 30 de julho de 2019. 
 

 
INSTITUI A LEI GERAL 
MUNICIPAL DA 
MICROEMPRESA (ME), 
EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (EPP) E 
MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI)  E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
  
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 Art. 1º Esta Lei regulamenta o tratamento jurídico diferenciado, 
simplificado e favorecido assegurado ao Microempreendedor Individual, às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, doravante simplesmente 
denominadas MEI, ME e EPP, em conformidade com o que dispõem os arts. 
146, III, alínea “d”, 170, IX, e 179 da Constituição Federal e a Lei 
Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, bem como as Resoluções 
do Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte – CGSN e do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – 
CGSIM, no âmbito do Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS. 
 
 Art. 2º O tratamento diferenciado, simplificado, favorecido e de 
incentivo às microempresas, às empresas de pequeno porte e ao 



 
 

 
 

 

microempreendedor individual, incluirá, entre outras ações dos órgãos e 
entes da administração municipal:  
 
 I – os incentivos fiscais, na forma da legislação específica;  
 II – a unicidade e a simplificação do processo de cadastramento de 
empresários e de pessoas jurídicas; 
 III – a simplificação, racionalização e uniformização dos requisitos de 
segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra 
incêndios, para os fins de cadastramento e funcionamento de empresários e 
pessoas jurídicas, inclusive com a definição das atividades consideradas de 
alto risco. 
 

CAPÍTULO II 
 

DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 Art. 3º Considera-se Microempreendedor Individual - MEI, para 
efeitos desta lei, o empresário individual que se enquadre na definição do art. 
966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, ou o 
empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização 
e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta nos 
limites estabelecidos na Lei Complementar Nº 123/2006 e suas alterações. 
 
 § 1º A teor do § 3º, do artigo 18-E da LC 123/2006, introduzido pela LC 
147/2014, o MEI é modalidade de microempresa, sendo vedado impor 
restrições ao MEI relativamente ao exercício de profissão ou participação em 
licitações, em função da sua respectiva natureza jurídica. 
 
 § 2º Observado o disposto no caput e nos §§ 1º ao 25 da Lei 
Complementar 123/2006 e suas alterações, poderá enquadrar-se como MEI o 
empresário individual ou empreendedor que exerça as atividades de 
industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural que 
possua um único empregado que receba exclusivamente um salário mínimo 
ou piso salarial da categoria profissional. 
 
 § 3º O empreendedor que exerça as atividades de industrialização, 
comercialização e prestação de serviços no âmbito rural que efetuar seu 
registro como MEI não perderá a condição de segurado especial da 



 
 

 
 

 

Previdência Social, devendo manter todas as obrigações relativas à condição 
de produtor rural ou de agricultor familiar. 
 
 Art. 4º Para efeitos desta lei, consideram-se Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, nos 
moldes previstos na Lei Complementar Nº 123/2006 e suas alterações. 
 
 Art. 5º Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar 
conceituado na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, com situação regular na 
Previdência Social e no Município que tenham auferido receita bruta anual 
até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º o disposto nos arts. 6º e 
7º, nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI e no Capítulo XII da Lei 
Complementar 123/2006, ressalvadas as disposições da Lei nº 11.718, de 20 
de junho de 2008. 
 
 Parágrafo único. A equiparação de que trata o caput não se aplica às 
disposições do Capítulo IV da Lei Complementar 123/2006. 
 
 Art. 6º Os dispositivos desta Lei, com exceção dos aspectos tributários, 
são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de pequeno porte e 
equiparadas, assim definidas nos artigos 3º, 4º e 5º, ainda que não 
enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, por vedação ou por 
opção. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DA INSCRIÇÃO E DA BAIXA 
 

Seção I 
Da inscrição e baixa 

 
 Art. 7º Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de 
abertura e fechamento de empresas deverão observar os dispositivos 
constantes na Lei Complementar Federal nº 123/06, na Lei nº 11.598/07 e nas 
Resoluções do CGSIM. 
 

Seção II 
Do alvará 



 
 

 
 

 

 
 Art. 8º Fica instituído o Alvará de Funcionamento Provisório, que será 
concedido pelo Município, a título de autorização condicionada à localização 
e instalação de atividade econômica ou de prestação de serviço, para 
posterior regularização definitiva. 
 
 Art. 9º O Alvará de Localização Provisório terá validade máxima de 
até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da sua emissão, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, mediante pedido fundamento 
e instruído com os documentos que comprovem a impossibilidade de 
regularização integral da atividade. 
 
 Art. 10 O Alvará de Funcionamento Provisório somente será concedido 
para os estabelecimentos cujas edificações classificarem-se como: 
 
 I – de baixa carga de incêndio, conforme previsto na Tabela 3 do Anexo 
A da Lei Complementar nº 14.376/2013, do Estado do Rio Grande do Sul; ou 
 II – de prestação de serviços de caráter essencial. 
 
 § 1º Nos casos referidos no caput deste artigo, poderá ser concedido o 
Alvará de Funcionamento Provisório para o MEI, às ME e às EPP instaladas 
em:  
 
 I – área ou edificação desprovida de regularização fundiária e 
imobiliária, inclusive o “Habite-se”. 
 II – residência do Microempreendedor Individual ou do titular ou sócio 
da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na hipótese em que a 
atividade não gere grande circulação de pessoas. 
 
 § 2º O Microempreendedor Individual, a Microempresa e a Empresa de 
Pequeno Porte terão prioridade na tramitação do requerimento do Alvará de 
Localização Provisório. 
 
 Art. 11 Para a expedição do Alvará de Funcionamento Provisório serão 
exigidos os seguintes documentos:  
  
 I- contrato social e CNPJ, assim como eventuais documentos que se 
fizerem necessários de acordo com a atividade a ser exercida; 



 
 

 
 

 

 II- termo de compromisso com a Administração Municipal (TCAM), 
conforme anexo I da presente lei; 
 III- protocolo de apresentação de Projeto, emitido pelo Corpo de 
Bombeiros ou órgão competente que o suceder, em atendimento à Lei 
Estadual de Prevenção contra Incêndio, se for o caso.  
 
 § 1º O pedido de Alvará de Localização Provisório deve ter 
encaminhamento antes da instalação da atividade e terá parecer e despacho 
no prazo máximo de 7 (sete) dias a contar da entrega de todos os documentos 
exigidos. 
 
 § 2º A concessão do Alvará de Localização Provisório não dispensa as 
exigências ambientais, sanitárias e de regularização de imóveis que se façam 
necessárias para o início da atividade licenciada. 
 
 § 3º A concessão do Alvará de Localização Provisório é condicionada a 
celebração, pelo interessado, do Termo de Compromisso com a 
Administração Municipal (TCAM), conforme Anexo I da presente Lei, por 
meio do qual assuma a responsabilidade por promover a regularização do 
seu estabelecimento perante os órgãos competentes e a apresentar os 
documentos necessários para obtenção definitiva do Alvará de Localização. 
 
 Art. 12 A concessão do Alvará de Funcionamento Provisório 
considerará a compatibilidade da atividade com a legislação urbanística. 
 
 Art. 13 Durante o prazo de validade do Alvará de Localização 
Provisório, o interessado deverá providenciar a regularização da atividade, 
com a concessão do Alvará de Localização, atendendo aos requisitos do 
Código Tributário Municipal (Lei nº 1.847.2017) 
  
 

CAPÍTULO IV 
 

DO REGIME TRIBUTÁRIO 
 
 Art. 14 As MEs e EPPs optantes pelo Simples Nacional recolherão o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) com base na Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, e por esta Lei, no que couber. 
 



 
 

 
 

 

 Art. 15 O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo 
Sistema de Recolhimento em valores fixos mensais dos tributos – SIMEI, 
instituído pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, 
Resolução CGSN nº 140/2018 e Resolução CGSIM nº 16/2009, ficando sujeito 
a tributação do ISS em valor fixo mensal a ser recolhido no Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional (DAS). 
 
 Art. 16 A retenção na fonte de ISS das MEs e EPPs optantes pelo 
Simples Nacional somente será permitida consoante o disposto no art. 3º da 
Lei Complementar Federal nº 116/03, e deverá observar as seguintes normas: 
 
 I – a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no 
documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos 
III, IV ou V da Lei Complementar Federal nº 123/06 para a faixa de receita 
bruta a que a ME e EPP estiver sujeita no mês anterior ao da prestação;  

II – na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de 
início de atividades da ME e EPP, deverá ser aplicada pelo tomador a 
alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à menor alíquota 
prevista nos Anexos III, IV ou V da Lei Complementar Federal nº 123/06; 

III – na hipótese do inciso II deste artigo, constatando-se que houve 
diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à ME e 
EPP, prestadora dos serviços, efetuar o recolhimento dessa diferença no mês 
subsequente ao do início de atividade em guia própria do município; 

IV – na hipótese de a ME ou EPP sujeita à tributação do ISS no Simples 
Nacional por valores fixos mensais, não caberá a retenção a que se refere o 
caput deste artigo;  

V – na hipótese de a ME ou EPP não informar a alíquota de que tratam 
os incisos I e II deste artigo no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota 
correspondente ao percentual de ISS referente à maior alíquota prevista nos 
Anexos III, IV ou V da Lei Complementar nº 123/2006;  

VI – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços 
quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à 
devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença será realizado em 
guia própria do município; 

VII – o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, e sobre a 
receita de prestação de serviços que sofreu a retenção não haverá incidência 
de ISS a ser recolhido no Simples Nacional. 
 



 
 

 
 

 

 
Seção I 

Dos benefícios fiscais 
 

 Art. 17 Ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, 
relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro, 
às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens 
relativos ao Microempreendedor Individual – MEI, incluindo os valores 
referentes a taxas, a emolumentos e as demais contribuições relativas aos 
órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de 
anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do 
exercício de profissões regulamentadas. 

 

 Art. 18 Ficam isentos de taxas e outros valores relativos à fiscalização 
da vigilância sanitária, o agricultor familiar, definido conforme a Lei nº 
11.326/2006 e identificado pela Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP 
pessoa física ou jurídica e o MEI.  
 
   

CAPÍTULO V 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 19 As empresas ativas ou inativas que estiverem em situação 
irregular, na data da publicação desta lei, terão 90 (noventa) dias para 
realizarem a inscrição e/ou alteração de cadastro e nesse período poderão 
operar com alvará provisório, emitido pela Prefeitura. Passado este prazo 
sem terem sido tomadas as medidas necessárias para a regularização, as 
empresas terão sua situação cadastral lançada como suspensa. 

 
Art. 20 Todos os órgãos vinculados à Administração Pública Municipal 

deverão incorporar em seus procedimentos, no que couber, o tratamento 
diferenciado e facilitador às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedores Individuais. 

 
Art. 21 O Poder Executivo Municipal expedirá, no que entender 

necessário, em seu respectivo âmbito de competência, decretos de 
consolidação da regulamentação aplicável relativamente às microempresas e 
empresas de pequeno porte. 



 
 

 
 

 

 
 
Art. 22 O Poder Executivo deverá dar ampla divulgação do teor e 

benefícios desta lei para a sociedade, com vistas a sua plena aplicação. 
 
Art. 23 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
         Gabinete do Prefeito, 30 de julho de 2019. 

 

     
                                                                                              

Valdeci Gomes da Silva 
                                                                                  Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
Registre-se e publique-se no painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 

 
 
     Virginia Quadros da Silva 
 Assessora Especial de Gabinete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ANEXO I 
 

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDRÉ DO SUL/RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E 

PLANEJAMENTO 
 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO 
TCAM - TERMO DE COMPROMISSO 

 
Razão Social: 
 
CNPJ: 
 
Endereço:                                                                   Bairro: 
 
CEP:  
                                   
Telefone:                                                                   E-mail: 
 
Nome do Sócio Administrador/ Representante Legal: 
 
Local e data: 
 
Assinatura: 
 

 
  Declaro, sob as penas da lei, serem autênticos os documentos 
apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Comprometo-me, perante o Município 
de Almirante Tamandaré do Sul, a promover a regularização do estabelecimento acima 
indicado perante os órgãos competentes, e a apresentar os documentos abaixo relacionados, 
para obtenção definitiva do Alvará de Localização e Funcionamento. 
 AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS 
 LICENÇA AMBIENTAL 
 REGULARIDADE FISCAL 
 ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL 
 OUTROS A ESPECIFICAR: 

 
CONTABILISTA RESPONSÁVEL PELA ESCRITA DO CONTRIBUINTE 
 Nome: 
 CNPJ/ CPF: 
Inscrição CRC: 



 
 

 
 

 

Telefone/E-mail:  
 


