
PREFEITURA

BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

PROJETO DE LEI N'OII, DE 22 DE MARÇO DE2O22

,érd itlun lc
, roiccolÔ n Institui a Declaroção Municipal de Direitos de

Liberdode Econômico que estobelece diretriz e

procedimentos de simplifi cação e desburocratização
paro o processo de inscrição, regisíro' alteração'

legolização, baixq e licenciamento de empresários e

pessoas jurídicas no Município de Barreiras, e dá

outras providência,s.

OPREFEITODEBARREIRAS,ESTADODABÀHIA,nousodasatribuiçõesque
lhe confere a Lei orgânica do Municipio de Barreiras-BA. faz saber que a câmara

Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. 1.. Fica instituída a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica que

estabelece diretriz e procedimentos de simplificação e desbuÍocÍatização pata o
pÍocesso de inscrição, registro, alteração. legalização, baixa e licenciamento de

empresii.ios e pessoas jurídúas, observados os termos da Lei Federal n.' 1l.598/2007

niau npOESitvt e da Lei Federal n.' 13.87 4l2}l9 - Lei da Liberdade Econômica, e de

suas regulamentações posteriores, no Município de Barreiras/BA'

Art.2'. Sào objetivos desta Lei:

I - viabilizar o livre exercício da atividade;

lI - estimular a economia local, visando aurnentar a geração de emprego e renda;

III-promoveramelhoriadoambientedenegóciosdoterritóriobarreirense;
IV - fomentar o empreendedorismo:
V - facilitar a abertura de novos negócios:

VI - reduzir o tempo de registÍo e de emissão de alvarás e licenças de funcionamento; 
-

VII - padronizar as exigéncias e o tratamento dispensado ao ramo empresarial de

qualquer poíe ou tipo societririo: e

iI1'- aànni, a utitização de soluções tecnológicas capazes de integrar, modemizar,

informatizar e tomar mais eficientes os trâmites mercantis no âmbito municipal.

Aí.3".FicacriadaaComissãoTécnicadeDesbuÍocratizaçãodeBarreiras,aser
presidida e administrada por um repÍesentante da Secretaria Municipal de Planejamento'

iom a frnalidade de apoiar a adoçáo das políticas públicas de que tratam os artigos lo e

2' desta Lei, com as competências a seguir especificadas:

I - propor a regulamentação, atualização e adaptação da legislação que trata das regras e

diretrizes de simplifrcação e desburocratização no Município;

II - sugerir u. 
-p-""riu, 

necessárias co 1 o setor público e privado' objetivando .a
adequadã estruturação s o desenvolvimento das ações de melhoria dos trâmites de
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inscrição, registro, licenciamento, alteração, legalização e baixa de empresários e

pessoas jurídicas;

iU - ptápot medidas e soluções para aperfeiçoar os métodos empregados na execução

das atividades, segundo a realidade local;
fV - monitorar indicadores empresariais, visando a atingir padrão de excelência na

prestação do serviço público mercantil municipal.

v - avaliar os beneficios proporcionados pela aplicação das ações de desburocratização

no Mtmicípio.
VI - exercer outras atividades correlatas que lhe venham a ser atribuídas pelo chefe do

executivo.

parágrafo único. A função de membro da comissão de desburocratização municipal

não sãrá remunerada, sendo seu exercício considerado de relevante interesse público.

Art. 4". A Comissão Técnica de Desburocratização de Barreiras será composta por

membros indicados pelos seguintes órgãos:

I - Secretaria Municipal de Planejamento;

II - Secretaria Municipal da Fazenda;

III - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

IV - Secretaria de InfraestrutuÍa, Obras, Serviços Públicos e Transportes:

V - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade;

VI - Secretaria MuniciPal de Saúde;

VII - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito;

VIII - Secretaria Municipal de Administração.

§ 1" - À Comissão Técnica de Desburocrati:zaçáo de Barreiras será presidida por

iepresentante da Secretaria Municipal de Pla ejamento'

§ 2" - As definições de estrutura e d o da Comissão Técnica de

ôesburocratização de Baneiras deverão por Decreto do Executiro'

sendo realizadá a indicação de seus mem de Portari4 no prazo de 90

(noventa) dias, a partir da publicação desta Lei'

§ 3" - A Comissão Técnica de Desburocrati z'açào de Barreiras' sempre que necessário'

ioderá solicitar o apoio de consultorias eiou instÍutorias especializadas na consecução

de seu plano de trabalho.

CAPiTLTLO II
DO PROCESSO DE REGISTRO DE EMPRESAS

AÉ.5..osórgãoseentidadesdecompetênciasaniliriaambiental,fazendittiudeusoe
ocupaçao do õlo, d" posturas, de tranipoÍes e todos os demais envolvidos no pÍocesso

àá i"úttt" e licenciamento á. "-ptti* no âmbito.municipal' deverão considerar a

.iuscando, em conjtmto, compatibilizar e simpliÍicar

cluplicidade de exigências e garantiÍ a linearidade' a

b a PersPectiva do usurf io'
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Art. 6". O processo de inscrição, registro, alteração, legalização. baixa e licenciamento

J" 
"rnp."ránio, 

e pessoas juriáicas dé qualquer porte ou tipo societário do Município de

Baneiias será eletrônico, operacionaiizado, pela intemet, por meio do sistema da

REDESIM.

§ 1' - Os processos em meio fisico, para os atos a que se refere o caput deste artigo'

iome.rte pàderao ser admitidos como meio i ltemativo, acessório e excepcional' como

diante da eventual inoperância da rede mundial de computadores'

§ 2'- Deverá ser utilizada pelos órgâos municipais para a prática dos atos a qu9:e

iefer" o caput, a codificaçãã de atividade empresarial da Classificação Nacional de

Atividades Êconômicas - CNAE, elaboraila pela Comissão Nacional de Classificação -
CONCLA.

§ 3" Os serviços municipais disponíveis aos usuários poderão exigir cadastro e a

:uÍilizaçáo do Portal Gov.br.

§4"Poderáserutilizadaplatalbrmadigital.própriadoMwricípio,devidamente
integrada ao sistema da REDÉSIM, para aperfeiçoar os tramites dos órgãos referentes

ao irocesso de formalização e liberação de funcionamento de empresiírios e pessoÍls

jurídicas.

ArÍ.7'.Parafinsdeclassilicaçãorleriscodasatividarleseconômicasnomunicípiode
Barreiras, a ser definida em regulamentação municipal especÍfica' observar-se-á:

I - quando o grau de risco da atividade for de baixo risco' baixo risco A ou

nirr.i a. risco l, estará dispensado de todo blicos de liberação da atividade

econômica e não comportará vistoria p plena e continua operação e

funcionamento do estabelecimento;

II - quando o gtau de risco da atividade for considerado baixo risco B ou nível de risco

i, sera e.itiao-elvará de Funcionamento e licenças que permitirão o início de operação

dá estabelecimento logo após o ato de registro' sem a realização de vistoria prévia para

u .ornp.oruçao prévia-do óumprimento de exigências por parte dos órgãos competentes'

III-sendoograuderiscodaatividadeconsideradoaltoounívelderiscolll'alicença
p*u t rr"ioráento será concedida após a vistoria. prévia ou análise documental

suÍiciente para a conpÍovação clo cumprin ento de exigências decorrentes da natureza

da atividade.

§ 1'- A regulamentação de grau de risco municipal-ser encaminhada ao Comitê Gestor

da Redesim {GSIM, u iirn ,1. cumprir a determinação definida pela Lei n'o

13.87412019 e pela Medida Provisória n''1 040/2021'

§ 2" - A isenção de atos públicos, descrita no inciso I deste artigo' será processada de

àãao ,iropfifr"uao, mediante autodeclaração do empresário ou responsável legal'

§ 3" - O Alvará de Funcicnamento, descrito no inciso II deste artigo' será emitido com a

assinatura de termo O" .iê""iu 
" 

.àrponsabiliclade do empresiírio, sócio ou responsável
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legal pela sociedade, que firmará compromisso, sob as. penas da lei' de observar os

Ã;.i* exigidos paia o funcionamento e o exercicio das atividades econômicas

constantes do objeto social.

§ 4" - A isenção de atos Públicos
definidos pelos incisos I e Il deste

Público fiscalizar o exercício das atividad

esEduais ou municipais competentes.

§ 5' - O grau de risco será determinado considerando todas as atividades do

àstubeteci.e-nto, sejam atividades primiírias ou secundárias e, em havendo mais de uma

atividade, será considerado o risco mais grave'

Àrt. E" As vistorias necessátias serão realizadas após o início da operação do

estabelecimento nos cÍ§os de baixo risco A ou nível de risco I e de baixo risco B ou

nível de risco ll e. antes do início da operação do estabelecimento' nas situações

definicLrs como alto risco ou nivel de risco III

AÉ. '9" Os procedimentos de registro e licenciamento destinados ao MEI -
Individual terãã naureza simplificada e especial no âmbito

definido pela Lei Complemenw n'o 123' de 14 de dezembro de

2006 e pelas Resoluções do CGSII\4

Art. 10. Todas as atividades econômicas exercidas pelo Individual

- MEI serão consideradas de baixo risco e ficam dispens de Alvaras

e Licenças de Funcionarnento paÍa o exeroício do negócio

§ 1" - A dispensa de Alvarás e Licença a

ipr"r"noiao do Certificado da Condição d'e EI

con et'eito de Dispensa de Alvará e Licença de

Empresas e Negócios;

r§ 2" - As hscalizações dos Órgãos t os a§pectos

iín#à','ãJ".,iui.. ,ii*a"o.. ão do solo'

arividades domiciliares e restrições fetuadas a

;;"iq;;;i;p". de acordo coÍx a natuÍeza do empreenciimento' sendo que:

I - Devem ser realizadas lrosteriormente ao início da atividade;

- Deverá ser ob rio da dupla visita;

III - Em r:asc d ento dos requisitos estabelecidos pelo poder 
-público

relativamente ao ; ;;ú"' dà ativida<te do MEI no território' será

procedido o cancelamento ào i"t-o r1e Ciência e Responsabilidade e'

consequentemente, Ao Ccüp't com efeito de Dispensa de Alvará e Licença de

Iruncionanletrto.

§ 3o - ,\s ocupações passiveis de serem registradas na condição de Microempreendedor

rnrtividuat _ MEI serà. d"ti"id;; õ; R"soiução do cornirê GesroÍ do simples Nacional

CGSN.
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CAPÍTULO III
DA CONSULTA PRÉVIA

Art. ll. o Município informará ao interessado na consulta prévia, de forma gratuita e

pela intemet, através do sistema da REDESIM:

I - a possibilidade de exercício da atividade deseiada no local escolhido;

II - os requisitos a seÍem cumpridos para obtenção de licenças e autorizações de

funcionamento com base na legislação municipal.

Parágrafo único - A resposta da consulta prévia referente à abernfa ou alteração de

,rnprãru no À{unicípio deverá ser baseatla na legislação municipal de zoneamento' uso.e

n.upuçao do solo, principalmente no Piatro Direror de Desenvolvimento Urbano do

Município <ie Barreiras, nos casos em que for exigida'

adas. pelo órgão municipal responúvel, ferramentas e

pe.mit,rm à at:tomatização da resposta mtmicipal na

ia realizz.<ia sent intervenção humana.

Art. 13. A cons'rrlta prévia para o Microempreendedor Individual - MEI seguirá as

definições estabelecidas pelas Resoluções do CGSIM'

CÀPiTULO IV
DA INSCRIÇÃO MTINI CIPAL

Art. 14. A inscrição municipal será enlitida de forma imediata e automátic4

inà.p.na.nt. da classiricação àe risco da atividade, tão logo sejam recebidos. pelo

Município os dados correspondentt s a:'' peciidc' Ce abertura de empresa' transmitidos

pelo sistema da REDESIM.

AÉ.15.Ainscriçàomrrnicipalpoderáserefetiv.rdarliretamenteatÍavésdautilizaçãode
dados cadastrais fiscais disponiúil izados pelo órqão da Fazenda Pública da Llnião'

CAPiTI.'LO V
DOS AI,VARÁS E I-ICENÇAS DE FUNCIONAMENTO

Art. 16. Neúum estabelecimento comercial. industrial' de pÍestação de. serviços ou de

;utra naturezd podeni se estabelece' ou funci,rtt,r sem o Alvará de Funcionamento, que

atestaráascondiçõesao..tut"t""i."nto':oncernentesàlocalização,àhigiene'àsaúde'
à ordem, aos costumes. ao exercício de ati

ou autorização clo Poder Público, a trattq

aos direitos individuais ou coletivos'

urbanístic4 excetuando-se apenas as att

públicos de liberação, nos termos da Lei I 3 '87412019'

CNPJ no r3'654'405/OOOl-95
(77) 36,-4.7,-OO / www.barreiras.ba.gov. br

Rua Edigar de Deus Pitta,914 - Lot. Aratu - Barreiras-BA CEP: 47'806-146



PREFEITURA

BARREIRAS
CAPlTAL DO OESTE

Art. 17. o Alvará de Funcionamento e o documento hábil que arultoÍjza o exercício de

atividades empresariais no âmbito do Município de Barreiras, sendo emitido em caráter

definitivo e permarente, desde que mantidas as condições inicialmente declaradas pelo

usuário.

§ 1" - Em havendo mudança de entlereço ou de atividade econômica o empresário ou

pessoajurídica deverá solicitar novo Alvará de Funcionamento.

§ 2" - O Alvará de Funcionamento deverá ser afixado em local visível do

estabelecimento.

§ 3" - O Alvará de Fu cionamento deverá ser assinado digitaknente p€lo órgão

municipal competente, por intermédio de assinatura eietrônica no documento'

§ 4" - O Alvará de Funcionamento poderá possuir codilicação QR Code para faciliw o
Lesso de interessados na identificação do usúrio e de suas informações empresariais

correspondentes.

§ 5. - O Alvará de Funcionamento poderá ser emitido para empresas instaladas em iíT ea

iu edificação desprovida de regulação tudiária e imobiliri,ri4 inclusive habite-se e

certificado de conchrsão de obra:

§ 6' - A autoriznçã(, para firncitrnamerr-io Ce atiYidade econômica em imóvel sem o

ãevido habite-sc ou certitlcad.6e conclusã, oe cbra não desobriga o proprietrírio da

devida regulaúzacão do imóvel peÍante os órgãos competentes'

§ 7. - O Alvará <ie Funcionamento poderá sel emitido em endereço residencial para

iri.roarnpraru. e empresas de pequeno porte. na hipótese em que a atividade niào gere

grande circulação de pessoas. estocagem. proclução e expedição de mercadorias' nem

causemtranstomosparaar,izinhançaeànr<lbilidadeurban4obedecendoàsnormas
relativas à etividade exercida.

Art. 18. Para os casos em que o risco da atividade seia considerado baixo risco B ou

nível de riscc lI, o Alvara de F'unciottatuerlto será eülitido de maneira eletrônica por

intermédio do sistema da REDESÍM'

§l..oalvarádefuncionamentoseráemitidocomaassinaturudetermodeciênciae
iesoonsabili<iade do empresário, sócio ou responsável legal pela sociedade' que firmani

co,nplorrlsso. .':ob :-" Den:s da lei' de obst:war os reqúsitos exigidos.para o

Íúncionamento e o exercicio Cas atilidades ecorrôniicas constantes do objeto social, para

efeito de cumprimento das normas de se iurança sanitiíria, ambiental e de prevenção

conrra incêndio.

§ 2" - No termo de ciência e ;esponsrrbilidade c'-'ust s sobre as exigências

que deverão ser cuntpridas aLies d,o inic;o <la atii id

§ 3' - A emissào automática de que trata o caput não obsta a fiscalização dos órgãos ou

das entitlades mullicipais ou estaduais conlpetentes'

CNPJ no 13'654.405/0001-95
(77) 36Í4.7 ,.OO / www.barreiras.ba'gov'br

Rua Edigar de oàuj Pitta, 914 - Lot' Aratu - Barreires-BA CEP: 47'806-146



PREFEITURA

BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

Àrt. 19.,\s liccnças de natitÍezâ sanitária e ambiental deverão ser emitidas de modo

eletrônico pelos respeclivos órgãos crmpetentes no âmbito municipal, através do

sistema da REDESIM, paÍa os casos em que o risco da atividade seja considerado baixo

risco B ou nível de risco II e. após o devido processo de licenciamento para o

cumprimento das exigências necessárias segundo o porte e tipo de empreendimento'

para as atividarles consideraCas de alto r,sqo olt:.í"el de nsco III.

Art. 20. Todos os órgãos de registro e licenciamento empresarial no âmbito do

Municipio de Barreiras deverão empe rar esfcrços para integrar seus sistemas de

cadastro. gestão e liberacão de alvarás e licenças de funcionamento, com o sistema da

REDESIM, visando simplir.icar as obrigações e exigências comuns e aumentar o

controle sobre o exercicio rie atividades econômicas no território baiano.

CÀPITLLO VI
DAS INFRAÇÔES E PENÂLIDADES

Art. 21. A inexatidão, falsi'lade ou Cescumpri;nento das informações prestadas pelo

requeÍerlte, devidamenie coilstata.ia e Cernor,stt'ada pela fiscalização, sujeitam o

declara.rte às penalitia<ies plevrstas i1-., .,:Ê;clar)ão lrih,utária, ambiental, sanitríri4 de

postu a e ric obras ç16 \l - llnipio

§ 2. Semore que recessirrir-». a atividade :conômica estará sujeita a vistoria para

conÍirmação das informações prestadas ou adequação das suas aüvidades'

Art.22. Deve-se ser ohsen'ar para laviatura de arit':s de infração para microempresas e

empresas de pequeno podc, quc r^ão exerça-m âtividaoe de alco risco, o critério da dupla

visita, salvc quanito for constatada d ocorrência de reincidência. fraude, resistência ou

ei11ôalaço a fiscalização.

CAPITULOVII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.23. Fica autorizado o Poder Executivo a promoYeÍ as regúamentações necessiárias

a fim de dar eficácia aos ditames desta Lei.

Art.24. Esra lei enha etn visor Jerois ce decon:rlos 180 (cento e oitenta) dias de sua

publicação olicial.

Gabi:ctc dc Prefeitc \\'nit:ipa! de Barreiras, 22 de maryo de 2022'

João Barbosa de Souza Sobrinho
Pr,:feito Ce Rarreiras-8.,\
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