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Jardinopolis, 23 de setembro de 2020. 

OFICIO S.E. N. 9  243/2020. 
PROJETO DE LEI N. 2 053/2020 
Mensagem n. 2 053/2020. 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., em obediência ao que dispOe a Lei 
Orgânica do MunicIpio, para apreciaçäo e votaçäo por parte dos membros dessa Egrégia 
Casa, Projeto de Lei que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade 
Econômica, estabelece garantias de livre mercado, medidas de desburocratizaçâo e 
simplificação de processos para empresas e empreendedores. 

A presente propositura tern por objetivo instituir esta Lei, adequando aos 
parârnetros estabelecidos na Lei Federal no 13.874, de 20 de setembro de 2019 que 
instituiu a Lei de Liberdade Econômica. 

Foi corn base no principio da livre iniciativa, como fundamento da ordem 
econômica, que ganhou relevância a partir de 1988, através do art. 170 da CF "A ordern 
econórnica, fundada na valorizaçâo do trabaiho hurnano e na livre iniciativa, tern por 
firn assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditarnes da justiça social, 
observados os seguintes princIpios: II - propriedade privada; IV - livre concorréncia. 
Bern corno do art. F' "A Repáblica Federativa do Brasil, formada pc/a unido 
indissolüvel dos Estados e MunicIpios e do Distrito Federal, cons titui-se em Estado 
Dernocrático de Direito e tern corno fundarnentos: IV - os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa;" 

Assim, por princIpio, defende-se corn este Projeto de Lei seja ferramenta para 
agilizar no setor püblico, o trârnite, e/ou a permissão para que o indivIduo possa, por 
recursos próprios, empreender atividades laborais para o próprio sustento, bern como da 
famIlia, podendo inclusive gerar emprego e renda a outras pessoas. 

-continua as f1s.3- 

A Sua Exceléncia a Senhora 
MARL! RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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-continuaçäo do Oficlo fl. 0  243/2020 (Mens.053/2020-PLeI fl. 0  05312020) 

0 referido projeto de lei visa o direito de toda pessoa de desenvolver atividade 
econômica de baixo risco, para a qual se vaiha exciusivamente de propriedade privada, 
sem a necessidade de atos püblicos de liberação da atividade econômica. 

Essa iniciativa é especialmente relevante para o ecossistema de startups, pois 
case suas atividades se enquadrem no conceito de baixo risco não sera' necessária 
obtenção de alvarás e autorizaçôes de ftmcionamento - uma burocracia muitas vezes 
excessiva para essas empresas. 

Também busca padronizar a interpretação de fiscais e agentes pUblicos para atos 
de autorização de atividade econômiea de baixo risco. As decisôes de alvará e licença 
terão efeito vinculante: o que for definido para urn cidadão, deverá valer para todos em 
situação similar, garantindo o princIpio da isonomia e evitando arbitrariedades. 

Além disso, fundamenta-se nos princIpios de liberdade no exercicio de atividade 
econômica, presunção de boa-f6 do particular e intervenção subsidiária, minima e 
excepcional do Estado sobre o exercfcio de atividades econômicas. A redução de 
burocracia agiliza o processo empresarial e permite melhores resultados na atividade 
econômica, entre eles o aumento da competitividade, a redução de preços e o avanço 
nas relaçoes comerciais. 

São estas, pois, as razOes para que esta Casa de Leis converta em norma este 
importante e significativo instituto de Liberdade Econômica. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Exceléncia e aos ilustres Senhores Vereadores, 
os meus protestos da mais alta consideração, solicitando iue sua tramitayão se dê em 
Regime de Urência Especial conforme previsão no Regimento Interno desta Casa de 
Leis e na Lei Orgânica do MunicIpio, tendo em vista o estabelecido no art. 3°, § 1 0, da 
Lei Federal no 13.874/2019, reproduzido na Integra quando da conversão da Medida 
Provisória no 881/2019, prevé que: "§ I°Para fins do disposto no inciso I do caput deste 
artigo: I - ato do Poder Executivo federal disporá sobre a classfIcaçdo de atividades 
de baixo risco a ser observada na auséncia de legislaçdo estadual, distrital ou 
municipal especjflca; II— na hipó/ese de ausência de ato do Poder Executivo federal 
de que ku/a o inciso I des/c pardgrafo, sera' aplicada resoluçdo do Comitê para 
Gestâo da Rede Nacional para a Simpliflcaçdo do Registro e da Legalizacâo - de 
Empresas e Negôeios (CGSIM), independentemente da do en/c federativo a Rede 
Nacionalpara a Simp1flcaçao do Registro e da Legalizacâo de Empresas e Negócios 
(Redesim); e III - na hipótese de existência de legislaçâo estadual, distrital ou 
municipal sobre a classjIcaçdo de atividades de baixo risco, o ente federativo que 
editar ou tiver editado norma especjfica encaminhará notificaqdo ao Ministério da 
Economia sobre a edição de sua norma." 

continua as fls,4- 
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-continuação do Oficio fl. 0  24312320 (Mens.05312020-PLei fl. 0  053/2020) 

Desta maneira, cabe ao MunicIpio legislar para classificar suas próprias 
atividades de baixo risco, levando em consideraçäo as caracterIsticas locais e assim os 
fez, destacando os seguintes critérios técnicos: 

1. Embora o risco associado as atividades abaixo relacionadas tenha sido 
classificado como "baixo" pela Lei Federal n. 13.874, de 20 de setembro de 2019 em 
consonância com a Resoluçäo do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a 
Simpliflcação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM), a 
análise dos pontos crIticos de controle de qualidade, constatamos que o risco se faz 
presente e se classifica como "médio" e para algumas atividades/situaçOes como "alto"; 

2. Cada atividade necessita de instalaçôes especIficas no tocante a: 
salas/seçOes/áreas e suas dimensôes, caracterIsticas estruturais, acessos independentes e 
fluxo operacional das etapas dos processos de manipulação/fabricaçäo visando a 
reduçao de possiveis contaminaçOes cruzadas ao processo produtivo; 

3. Ademais, a construçäo e/ou adaptaçao de area fisica sem a observância das 
normativas pertinentes, certamente acarretaria em instalaçôes insatisfatórias podendo 
causar graves prejuIzos ao responsável legal pelo estabelecimento; 

4. Do total de atividades cujo risco fora classificado como "baixo" pela Lei 
Federal n. 13.874, de 20 de setembro de 2019 em consonância com a Resoluçao do 
Comité para Gestão da Rede Nacional para a Simplificaçao do Registro e da 
Legalizaçäo de Empresas e Negócios (CGSIM), o MunicIpio de Jardinópolis excluirá 
apenas as atividades seguintes e de acordo com as justificativas técnicas citadas acima: 

Código CNAE 1032-5/99 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, 
exceto palmito; 

Código CNAE 1091-1/02 Fabricaçäo de produtos de padaria e confeitaria corn 
predominância de produção própria; 

Código CNAE 1094-5/00 Fabricaçäo de Massas AlimentIcias; 

Código CNAE 1096-1/00 FabricaçAo de alimentos e pratos promos; 

Código CNAE 4722-9/01 Comércio Varejista de Canes - Açougues; 

Código CNAE 5611-2/01 Restaurantes e Similares; 

Código CNAE 5611-2/03 Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares; 

Código CNAE 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentaçào; 
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Código CNAE 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepçOes - 
bufé; 

Código CNAE 5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para consumo domiciliar. 

Mais uma vez solicitamos a devida e necessária autorizaçâo desse 
legislativo, cuja propositura é submetida a alta consideração dos Nobres Edis, 
reiterando que a mesma seja apreciada e votada em REGIME DE URGENCIA 
ESPECIAL. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e demais 
nobres Vereadores, Os 1105505 mais sinceros protestos de estima, consideraçäo e apreço. 

PAULO JçI$t BRIGLIADORI 
Preféi'io Municipal 
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PROJETO 	DE 	LEI N.° 053/2020 
=De 23 de Setembro de 2020= 

"INS TITUI A BECLARAçAO MUNICIPAL BE 
BIREITOS BE LIBERDAJJE ECONOMICA, 
ESTABELECE GARANTIAS BE LIVRE MERCADO, 
MEBIBAS BE BESBUROCRATIZAAO E 
SIMFLIFICAçA0 BE PROCESSOS PALl 
EMPRESAS E EMPREENBEDORES E BA 

o SENROR PAULO JOSE BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE 
SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
FAZ SABER, que a Camara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou 0 Projeto de Lei fl. °  
049/2020, de auloria do Executivo, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Capitulo I 
DlsposlçOEs PRELIMINARIES 

Art. 1° Fica instituida a Declaraçao Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas 
de proteção a livre iniciativa e ao livre exercicio de atividade econômica e disposiçOes sobre a 
atuação do Municipio como agente normativo e regulador, em consonância com o disposto na Lei 
Federal 0  13.874, de 20 de setembro de 2019. 

Art. 20  São principios que norteiam o disposto nesta Lei: 
I- a presunção de liberdade no exerciclo de atividades econômicas; 
II- a presunção de boa-fe do particular; e 
iii- a intervençäo subsidiária, minima e excepcional da Administração PUblica Municipal sobre o exercicio 

de atividades econômicas. 

Art. 31  Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos pUblicos de liberação da atividade econômica a 
hcença, a autorização, a inscrição, o registro, o alvará e os demais atos exigidos, com qualquer 
denominaçao, inclusive no ambito ambiental, sanitário e de edificação, por órgão ou entidade da 
administração püblica na aplicação de legislação, como condição prévia para o exercicio de 
atividade econOmica, inclusive o inicio, a instalaçào, a operação, a produção, o funcionamento, o 
uso, o exercicio ou a realizaçao, no âmbito pOblico ou privado, de atividade, servio, 
estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veiculo, edifrcaçao e 
outros. 

CapItulo II 
DOS DIREITOS DE LIBERDADE ECONOMICA 

Art. 41  São direitos de toda pessoa, natural ou juridica, essenciais para o desenvolvimento e o 
crescimento econômico do Municipio: 
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I- Desenvolver, para sustento prôprio Cu de sua familia, atividade econôrnica de baixo risco, para a qual se 
vaiha exciusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade 
de atos pUblicos de liberaçäo da atividade econômica; 

ii- Produzir, empregar e gerar renda, assegurada a liberdade para desenvolver atividade econômica em 
qualquer horário CU dia da semana, observadas: 
a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluldas as de combate a poluiçäo sonora e a 

perturbação de sossego; 
b) as restriçoes advindas de obrigaçoes do direito privado, incluidas as situaçOes de dominio de um 

determinado bern ou de partes de urn bern por mais de uma pessoa simultaneamente; 
c) as normas referentes ao direito de vizinhança; 
d) a legislação trabaihista. 

iii- Não ter restringida, par qualquer autoridade, sua liberdade de definir o preço de produtos e de serviços 
como consequência de alteraçOes da oferta e da demanda no rnercado nao regulado, ressalvadas as 
situaçOes de emergéncia Cu de calamidade püblica, quando assim declarada pela autoridade 
competente; 

IV- Receber tratamento isonômico de ôrgãos e de entidades da Adrninistração Püblica Municipal quanto 
ao exerciclo de atos de liberaçäo da atividade econôrnica, hipótese em que o ato de liberação estarâ 
vinculado aos mesmos critOrios de interpretaçao adotados em decisoes adrninistrativas analogas 
anteriores, observado o disposto em regularnento; 

V- Gozar de presunçäo de boa-f6 nos atos praticados no exercicio da atividade econOmica, para as quais 
as düvidas de interpretaçäo do direito civil, empresarial, econômico e urbanistico seräo resolvidas de 
forma a preservar a autonomia de sua vontade, exceto se houver expressa disposiçao legal em 
contrário; 

VI- Desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços 
livrernente, sem a necessidade de autorização prévia para quando tais modalidades não forem 
abarcadas por norma jâ existente, CU quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas por 
força de desenvolvirnento tecnológico consolidado internacionalmente, nos termos estabelecidos em 
regularnento federal, que disciplinará os requisitos para aferiçäo da situação concreta, os 
procedirnentos, o momento e as condiçOes dos efeitos; 

vii- Implementar, testar e oferecer, gratuitamente ou não, urn nova produto ou serviço para urn grupo 
privado e restrito de pessoas maiores e capazes, que se valerá exclusivarnente de propriedade privada 
prOpria ou de terceiros consensuais, após livre e claro consentirnento, sem requerimento ou ato pUblico 
de liberaçäo da atividade econôniica, exceto em hipóteses de segurança nacional, de segurança 
pUblica ou sanitéria ou de saUde pblica, respeitada a legislação vigente, inclusive no que diz respeito 
a propriedade intelectual; 

vHi-Ter a garantia de que os negócios juridicos empresariais serão objeto de livre estipulaçao das partes 
pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao 
avençado, hipôtese em que nenhuma norma de ordem pUblica dessa matéria será usada para 
beneficiar a parte que pactuou contra ela, exceto se para resguardar direitos tutelados pela 
administração pUblica ou de terceiros alhelos ao contrato; 
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ix- Ter a garantia de que, nas solicitaçOes de atos pUblicos de Iiberaçao da atividade econômica que se 
sujeitam ao disposto nesta Lei, apresentados todos as elementos necessários a instruçäo do processa, 
o particular receberá imediatamente, independente da emissãa de licença provisória, urn prazo 
expresso que estipulará o tempo maxima para a devida análise de seu pedido e que, transcorrido o 
prazo fixado, na hipôtese de silénclo da autoridade competente, iniportará ern aprovaçào tácita para 
todos Os efeitos, ressalvadas as hipOteses expressamente vedadas na lei; e, 

X- Arquivar qualquer docurnento por meio de microfilme ou por rneio digital, conforme técnica e requisitos 
estabelecidos ern regulamento, hipótese em que se equiparará a documento fIsico para todos as 
efeitos legais e para a comprovaçao de qualquer ato de direito pUbtico. 

§ 1 1  Para fins do disposto no inciso I, caput, cujo efeito especitico e exciusivo é dispensar a necessidade de 
todos as atos pUblicos de !iberaçao da atividade econOmica para plena e continua operação e 
funcionamento do estabelecimento, considera-se: 

- Denominam-se tambem as atividades corn Nivel de risco I- Baixo Risco, "Baixo Risco A", Risco Leve, 
Irrelevante ou Inexistente; 

II - Consideram-se, igualmente, corno de baixo risco as atividades ecanOmicas que näo estejam 
expressamente definidas coma de médlo ou alto risco em tel ou decreto municipal, ainda que näo 
estejam expressamente previstas no rol do Anexo I desta Lei. 

§ 21  A fiscalizaçao do exercicio do direito de que trata o inciso I do caput apenas será realizada 
posteriormente, de oficio ou como consequência de denUncia encaminhada a autoridade competente, 
cabendo a administraçao pUblica o Onus de demanstrar, de forma expressa e excepcional, a 
imperiosidade da eventual restriçäo. 

§ 31  A fiscalizaçao dessas atividades econômicas, no que se refere aos aspectos, metrológico, sanitârio, de 
segurança e de uso e ocupação do solo, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a 
atividade ou situaçao, par sua natureza, camportar grau de risco compativel com esse procedimento. 
Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infraçao. 

§ 41  0 disposto no inciso VIII do caput näo se aplica a empresa pUblica e a sociedade de economia mista 
definidas no art. 3 0  e no art. 40  da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016. 

§ 50  0 disposto no inciso Ill do caput não se aplica: 
I- as situaçOes em que a preço de produtos e de serviços seja utilizado corn a finalidade de reduzir a 

valor do tributa, de postergar a sua arrecadaçao ou de remeter lucros em forma de custos ao exterior; 
H- a legislaçäo da defesa da concorrência, aos direitos do consumidar e as demais dispasiçOes 

prategidas par lei. 

§ 61  0 disposto no inciso IX do caput não se aplica quando: 
I- versar sobre questOes tributárias de qualquer espécie; 

ii- versar sobre situaçOes, prévia e mativadamente, consideradas pelo ôrgao ou pela entidade da 
administraçao püblica responsével pelo ato de Iiberaçao da atividade econômica como de justiflcável 
risco; 
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iii- a decisão importar em compromisso tinanceiro da administração pUblica; e 

iv- houver objeçäo expressa em lei ou em tratado em vigor no Pals. 

§ 71  Os prazos a que se refere o inciso IX do caput serào definidos individualmente pelo ôrgäo ou pela 
entidade da administração pUblica solicitado no momento do pedido, observados os parâmetros 
uniformes do próprio órgäo ou da entidade, näo ultrapassando os prazos de 30 dias para atos 
relacionados a atividade de baixo risco e de 120 dias para as demais. 

§ 80  E vedado exercer o direito de que trata o inciso VII do caput quando a atividade envoiver o manuseio 
de tecnologia e substâncias de USO restrito. 

CapItulo III 
DAS GARANTIAS DE LIVRE INICIATIVA 

Art. 51  E dever da Administraçao Püblica Municipal e dos demais entes que se vinculam ao disposto nesta 
Lei, no exerciclo de regulamentaçäo de norma püblica pertencente a Iegistação sobre a qua[ esta 
Lei versa, exceto se em estrito cumprimento a previsao explicita em lei, evitar o abuso do poder 
regulatôrio de maneira a, indevidamente: 

I -  criar reserva de mercado ao favorecer, na regulaçäo, grupo econâmico, ou profissiona!, em prejuizo 
dos demais concorrentes; 

H -  redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no 
mercado; 

Hi- exigir especificação técnica que nào seja necessária para atingir o firn desejado; 

iv- redigir enunciados que impeçam Cu retardem a inovaçäo e a adoção de novas tecnoiogias, processos 
ou modelos de negOcios, ressalvadas as situaçoes consideradas em regulamento como de alto risco; 

V- aumentar os custos de transaçao sem demonstração de beneficios; 

V1- criar demanda artificial ou compulsoria de produto, serviço, ou atividade profissional, inclusive de usc 
de cartôrios, registros ou cadastros; 

VH- introduzir limites a l ivre formaçäo de sociedades empresariais ou de atividades econômicas; e 

VIlI-restringir o tiso e 0 exercicio da publicidade e propaganda sobre urn setor econômico, ressalvadas as 
hipOteses expressamente vedadas em lei. 
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Art. 61  A partir da entrada em vigor desta Lei, aqueles que exercerem atividade econômica sem a 
respectivo Alvará de Localizaçao e Funcionamento, terão o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados da publicação desta Lei, para solicitar ao Municipio a consulta prévia ou consulta de 
viabilidade e realizar a pagamento das taxas pertinentes ao Alvará, sob pena de aplicaçào das 
penalidades cabiveis. 

Art. 70  Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçao. 

Art. 8° Ficam revogadas as disposiçoes em contrârio. 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 23 de setembro de 2020. 

PAUL04SE BRIGLIADORI 
refeito Municipal 



i AOAM 

v 
TERRA DA MANGA 

lflrtfsitun 4tunidpat bt 3iarbiuâputia 
ESTADO DE SAO PAULO 

PI6053-2020 —fis. II 

ANEXO I 

(PROJETO DE LEI N.9 053/2020) 

ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, "BAIXO RISCO A", RISCO LEVE, IRRELEVANTE OU 

INEXISTENTE) 

Condiçâo Para classificaço em baixo 

Código CNAE Descriçâo da atividade econômica risco, "baixo risco A", risco leve, 

irrelevante ou inexistente 

0121-1/01 Horticultura, exceto morango 

Desde que o resultado do exercIcio da 

1031-7/00 Fabricaçào de conservas de frutas atividade econômica não seja diferente 

de produto artesanal 

1033-3/02 
Fabricaçao de sucos de frutas, hortaliças e 

legumes, exceto concentrados 

Desde que o resultado do exercicio da 

1092-9/00 Fabricaçâo de biscoitos e bolachas atividade econômica no seja diferente 

de produto artesanal 

Fabricação de produtos derivados do cacau 
Desde que o resultado do exercIcio da 

1093-7/01 
e de chocolates 

atividade econôrnica näo seja diferente 

de produto artesanal 

Fabricaço de frutas cristalizadas, balas e 
Desde que o resultado do exerciclo da 

1093-7/02 
semelhantes 

atividade econômica não seja diferente 

de produto artesanal 

Desde que o resultado do exercIclo da 

1095-3/00 
Fabricação de especiarias, molhos, atividade econômica não seja diferente 

temperos e condimentos de especiaria ou condirnento desidratado 

produzido artesanalmente 

Desde que o gelo fabricado näo seja para 

1099-6/04 Fabricação de gelo comum consumo humano e no entrará em 

contato corn alimentos e bebidas 

1311-1/00 Preparacão e fiação de fibras de algodão 

1312-0/00 
Preparacão e fiação de fibras têxteis 

naturals, exceto algodäo 

Outros serviços de acabarnento em fios, 

1340-5/99 tecidos, artefatos têxteis e peças do 

vestuário 

1351-1/00 
Fabricaço de artefatos têxteis para uso 

dornéstico 
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Fabricaçào de tecidos especiais, inclusive 
Desde que a area construlda do 

 
1354-5/00 

artefatos empreendimento não ultrapasse 

2.500m 2  (dois mil e quinhentos metros 

quadrados) 

1359-6/00 
Fabricação de outros produtos têxteis n5o 

especificados anteriormente 

1411-8/01 Confecção de roupas Intimas 

1411-8/02 Facçâo de roupas Intimas 

Confecção de peças do vestuário, exceto 
1412-6/01 roupas intimas e as confeccionadas sob 

medida 

1412-6/02 
Confecçao, sob medida, de pecas do 

vestuário, exceto roupas intimas 

1412-6/03 
Facçäo de peps do vestuário, exceto 

roupas Intimas 

1413-4/01 
Confecçào de roupas profissionais, exceto 
sob medida 

1413-4/02 
Confecço, sob medida, de roupas 

profissionais 

1413-4/03 Facção de roupas profissionais 

1414-2/00 
Fabricação de acessórios do vestuário, 

exceto para segurança e proteçäo 

1421-5/00 Fabricação de meias 

Fabricaçäo de artigos do vestuário, 
1422-3/00 produzidos em malharias e tricotagens, 

exceto meias 

Fabricaçäo de artigos para viagem, bolsas e 
Desde que a area construlda do 

1521-1/00 
semelhantes de qualquer material 

empreendimento nâo ultrapasse 2.500m 2  
(dois mile quinhentos metros quadrados) 

1529-7/00 
Fabricaçäo de artefatos de couro nao 

especificados anteriormente 

Desde que a area construida do 
1531-9/01 Fabricação de calçados de couro empreendimento no ultrapasse 2.500m 2  

(dois mil e quinhentos metros quadrados) 

1822-9/01 Serviços de encadernaçäo e plastificaçäo 

1822-9/99 
Serviços de acabamentos gráficos, exceto 

encadernaçao e plastificaçao 
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Desde que o resultado do exercicio da 

atividade econôrnica não seja urn produto 
2319-2/00 Fabricaçao de artigos de vidro industrial, não haja operaçOes de 

espelhaçäo e não haja produçäo de peças 

de fibra de vidro 

Decoração, lapidaço, gravação, 

2399-1/01 vitrificaçáo e outros trabaihos ern 

cerârnica, Iouça, vidro e cristal 

Desde que a area construIda do 

ernpreendirnento não ultrapasse 2.500M 2  
2539-0/01 Serviços de usinagern, tornearia e solda (dois mil e quinhentos metros quadrados) 

e no haja operaçôes de jateamento (jato 
de arela) 

3250-7/06 Serviços de prótese dentária 

3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos 
Desde que não haja fabricaçao de produto 

para saüde 

3291-4/00 Fabricaço de escovas, pincéis e vassouras 
Desde que não haja no exercIcio a 

fabricaçäo de escova dental 

Desde que näo haja no exercicio da 

3299-0/06 Fabricaçao de velas, inclusive decorativas 
atividade a fabricaçâo de velas, sebo e/ou 

estearina utilizadas como cosrnético ou 

saneante 

3312-11102 
Manutenção e reparaçäo de apareihos e 

instrumentos de medida, teste e controle 

3312-1/04 
Manutenção e reparaçào de equiparnentos 

e instrumentos ópticos 

Manutenção e reparaçáo de baterias e 

3313-9/02 acumuladores elétricos, exceto para 

veiculos 

3314-7/01 
Manutenço e reparacão de máquinas 

motrizes Não-elétricas 

3314-7/02 
Manutençäo e reparaçào de equiparnentos 

hidráulicos e pneurnáticos, exceto válvulas 

3314-7/03 
Manutenção e reparação de válvulas 

in d u stri a is 

Manutenço e reparaçäo de máquinas, 

3314-7/06 aparelhos e equipamentos para instalacoes 

térmicas 
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Manutenção e reparação de máquinas e 

	

3314-7/07 	aparelhos de refrigeracäo e ventilacão para 

uso industrial e comercial 

Manutençâo e reparação de máquinas de 

	

3314-7/09 	
escrever, calculare de outros 

equipamentos Nao-eletronicos para 

escritório 

	

3314-7/12 	
Manutencão e reparaço de tratores 

I agricolas 

Manutençào e reparaçào de máquinas- 

I 

	

3314-7/13 	
terramenta 

	

3329-5/01 	
Servicos de montagem de móveis de 

qualquer material 

	

3831-9/99 	
Recuperaço tie materials metálicos, 

exceto alumInio 

	

3832-7/00 	Recuperacão de materials plásticos 

	

4512-9/01 	
Representantescomerciais e agentes do 

comercco de veiculos automotores 

	

4520-0/01 	
Servicos de manutenço e reparaçäo 

mecânica de veIculos automotores 

	

4520-0/02 	
Serviços de lanternagem ou funilaria e 

pintura de veIculos automotores 

	

4520-0/03 	
Serviços tie manutençâo e reparaço 

elétrica tie velculos automotores 

I Serviços de alinhamento e balanceamento 

	

4520-0/04 	
tie veIculos automotores 

	

4520-0/05 	
Serviços de lavagem, Iubrificação e 

polimento de velculos automotores 

	

4520-0/06 	
Serviços de borracharia para velculos 

automotores 

Serviços deinstalação, manutenção e 

	

4520-0/07 	reparaçäo de acessórios para velculos 

automotores 

	

4520-0/08 	Serviços de capotaria 

	

4530-7/03 	
Cornercio a varejo de pecas e acessOrios 

novos para veiculos automotores 

	

4530-7/04 	
Comércio a varejo de peças e acessórios 

usados para veiculos automotores 
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4530-7/05 	
Comércio a varejo de pneumáticos e 

camaras-de-ar 

Representantes comercials e agentes do 

4530-7/06 	comércio de pecas e acessórios novos e 

usados para veiculos automotores 

4541-2/06 	
Comércio avarejode peps e acessOrios 

novos para motocicletas e motonetas 

4541-2/07 	
Comercio a varejo de peças e acessórios 

usados para motocicletas e motonetas 

Representantes comercials e agentes do 

4542-1/01 	comércio de motocicletas e motonetas, 

pecas e acessórios 

4542-1/02 	
Comércio sob consignaçäo de motocicletas 

e motonetas 

4543-9/00 	
Manutençäo e reparaco de motocicletas e 

motonetas 

Representantes comerciais e agentes do 

4611-7/00 	comércio de matérias-primas agricolas e 

animals vivos 

Representantes comerciais e agentes do 

4612-5/00 	comércio de combustIveis, minerals, 

produtos siderürgicos e qulmicos 

Representantes comerciais e agentes do 

4613-3/00 	comércio de madeira, material de 

construçâo e ferragens 

Representantes comerciais e agentes do 

4614-1/00 	comércio de máquinas, equipamentos, 

embarcaçOes e aeronaves 

Representantes comerciais e agentes do 

4615-0/00 	comércio de eletrodomésticos, móveis e 

artigos de uso doméstico 

Representantes comercials e agentes do 

4616-8/00 	comércio de têxteis, vestuário, calçados e 

artigos de viagem 

Representantes comerciais e agentes do 

4617-6/00 	comércio de produtos alimentIcios, 

bebidas e fumo 

Representantes comercials e agentes do 

4618-4/01 	comércio de medicamentos, cosméticos e 

produtos de pertumaria 
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Representantes comerciais e agentes do 

	

4618-4/02 	comércio de instrumentos e materials 

odonto-médico-hospitalares 

Representantes comercials e agentes do 

	

4618-4/03 	comércio dejornais, revistas e outras 

publicacOes 

Outros representantes comer 

is 

 e 

	

4618-4/99 	agentes do comércio especializado em 

produtos não especificados anteriormente 

Representantes comerciais e agentes do 

4619-2/00 comércio de mercadorias em geral nâo 

especializado 

4635-4/01 Comercio atacadista de água mineral 

4635-4/02 
Cornércio atacadista de cerveja, chope e 

refrugerante 

4637-1/04 
Comércio atacadista de päes, bolos, 

biscoitos e Simulares 

	

4637-1/07 	
Comércio atacadista de chocolates, 

confeitos, balas, bombons e semelhantes 

	

4639-7/01 	
Comércio atacadista de produtos 

alimenticios em geral 

	

4641-9/01 	Comércio atacadista de tecidos 

	

4641-9/02 	
Comércio atacadista de artigos de cama,  

mesa e banho 	 I 

	

4641-9/03 	
Comércio atacadista de artigos de 

armarinho 

Comércio atacadista de artigos do 

	

4642-7/01 	vestuário e acessórios, exceto profissionais 

e de segurança 

Comércio atacadista de roupas e acessórios 

	

4642-7/02 	para uso profissional e de segurança do 

trabalho 

	

4643-5/01 	Comércio atacadista de calçados 

	

4643-51 02 	
Comércio atacadista de bolsas, malas e 

artigos de viagem 

	

4647-81 01 	
Comércio atacadista de artigos de 

escritOrio e de papelaria 
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4647-8/02 
Comércio atacadista de livros, jornais e 

I 	 I 
outras publicaçOes 

	

4649-4/04 	
Comércio atacadista de móveis e artigos de 

coichoaria 

4649-4/05 
Comércio atacadista de artigos de 

i 	 I 
I 

tapeçaria; persianas e cortinas 	 I 	 I 

	

4649-4/06 	
Comércio atacadista de lustres, Iuminárias 

e abajures 

4649-4/07 
Comércio atacadista de fumes, CDs, DVD5, 

I 	
I 

fitas e discos 

Comércio atacadista de joias, relogios e 

	

4649-4/10 	bijuterias, inclusive pedras preciosas e 

semipreciosas lapidadas 

	

4651-6/01 	
Comércio atacadista de equipamentos de 

inform atica 

Comércio atacadista de suprimentos para 

	

4651-6/02 	
informática 

Comércio atacadista de componentes 

	

4652-4/00 	eletrônicos e equipamentos de telefonia e 
comunicação 

	

4686-9/01 	
Comertioatacadistade papel e papelao 

em bruto 

	

4686-9/02 	Comércio atacadista de embalagens 

	

4687-7/01 	
Comércio atacadista de residuos de papel e 

papelao 

4687-7/03 j Comércio atacadista de resIduos e sucatas 

metálicos 

	

4689-3/02 	
Comércio atacadista cle fios e fibras 

i beneficiados 

Comércio atacadista de mercadorias em 

	

4691-5/00 	geral, com predominância de produtos 

alimentIcios 

Comércio atacadista de mercadorias em 

	

4692-3/00 	geral, com predominância de insumos 

agropecuários 

Comércio varejista de mercadorias em 

	

4712-1/00 	
g, corn predorninância de produtos 

alimenticios - minimercados, mercearias e 

armazéns 
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4721-1/02 	
Padaria e confeitaria corn predominancia 

de revenda 

4721-1/04 	
Comércio varejista de doces, balas, 

I bombons e semeihantes 

4723-7/00 	Comércio varejista de bebidas 

4729-6/02 	
Comércio varejista de mercadorias ern bias 

de convenlencia 

Cornércio varejista de produtos 

4729-6/99 	
alimentIcios ern geral ou especializado em 

produtos alirnenticios nao especificados 

anteriormente 

4741-5/00 	
Comércio varejista de tintas e rnateriais 

para pintura 

4742-3/00 	Comércio varejista de material elétrico 

4743-1/00 	Comércio varejista de vidros 

4744-0/01 	
Comércio varejista de ferragens e 

ferramentas 

4744-0/03 1 Cornércio varejista de materials hidráulicos I 	 I 

4744-0/06 	
Cornércio varejista de pedras para 

revestirnento 

4744-0/99 	
Cornercio varejista de materials de 

construçao em geral 

Comércio varejista especializado de 

4751-2/01 	equipamentos e suprimentos de 

I nforrnática 

4751-2/02 	
Recarga de cartuchos para equiparnentos 

de inform ática 

4752-1/00 	
Cornércio varejista especializado de 

equiparnentos de telefonia e comunicaçao 

Comércio varejista especiatizado de 

4753-9/00 	eletrodomésticos e equipamentos de audio 

e video 

4754-7/01 	Cornércio varejista de móveis 

4754-7/02 	Cornércio varejista de artigos de coichoaria 

4754-7/03 	
Comércio varejista de artigos de 

J ilurninação 

4755-5/01 1 Cornércio varejista de tecidos 	 I 	 I 
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4755-5/02 1  Comércio varejista de artigos de armarinho 

4755-5/03 J Comércio varejista de artigos de cama, 

mesa e banho 

	

4756-3/00 	
Comércio varejista especializado de 

instrumentos musicals e acess6rios 

Comércio varejista especializado de peças 

	

4757-1/00 	
e acessórios para aparelhos 

eletroeletronicos para uso domestico, 

exceto informática e comunicag5o 

4759-8/01 
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, 	

I 
I 

I cortinas e persianas 	 I 

Comércio varejista de outros artigos de uso 

	

4759-8/99 	dom6stico não especificados 

anteriormente 

	

4761-0/01 	Comércio varejista de Iivros 

	

4761-0/02 	Comércio varejista de jornais e revistas 

	

4761-0/03 	Comércio varejista de artigos de papelaria 

	

4762-8/00 	
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e 

fitas 

	

4763-6/01 	
Comércic varejista de brinquedos e artigos 

i recreativos 

	

4763-6/02 	Comércio varejista de artigos esportivos 

	

4763-6/03 	
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; 

peças e acessorios 

	

4763-6/04 	
Comercio varejista de artigos de caça, 

pesca e camping 

Comércio varejista de embarcaçöes e 

	

4763-6/05 	outros veiculos recreativos; pecas e 

acessórios 

	

4771-7/04 	
Comércio varejista de medicamentos 

veterinários 

Comércio varejista de cosméticos, 

	

4772-5/00 	produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal 

	

4773-3/00 	
Comércio varejista de artigos medicos e 

ortopédicos 

4774-1/00 I Comércio varejista de artigos de óptica 
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4781-4/00 	
Comércio varejista de artigos do vestuário 

e acessórios 

4782-2/01 Comércio varejista de calçados 

4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem 

4783-1/01 Comercio varejista de artigos de joalheria 

4783-1/02 Comércic varejista de artigos de relojoaria 

4785-7/01 Comércio varejista de antiguidades 

	

4785-7/99 	
Comércio varejista de outros artigos 

usados 

	

4789-0/01 	
Comércio varejista de suvenires, bijuterias 

e artesanatos 

	

4789-0/02 	
Comércio varejista de plantas e flores 

naturals 

	

4789-0/03 	Comércio varejista de objetos de arte 

Comercio varejista de animals vivos e de 

	

4789-0/04 	artigos e alirnentos para animais de 

estimação 

	

4789-0/07 	
Comércio varejista de equipamentos para 

escntorio 

4789-0/08 
Comercio varejista de artigos fotográficos e 

para filmagem 

5232-0/00 Atividades de agenciamento marItimo 

5590-6/01 Albergues, exceto assistencials 

5590-6/03 Pensôes (alojamento) 

Bares e outros estabelecimentos 
5611-2/04 especializados em servir bebidas, sem 

entretenimento 

Bares e outros estabelecimentos 

	

5611-2/05 	especializados em servir bebidas, corn 

entretenimento 

	

5811-5/00 	Ediço de livros 

	

5812-3/01 	Edição de jornais diários 

	

5812-3/02 	Edição de jornais não diários 

	

5813-1/00 	Ediçäo de revistas 



I' , "441 

TERRA DA MANGA 

lflrtftitura i+tunidpai bt 3Jarbinãpulia 
ESTADO DE SAO PAULO 

5819-1/00 	
Ediçäo de cadastros, listas e outros 

produtos gráficos 

5911-1/02 1 Produçäo de filmes para publicidade 

5912-0/01 1 Serviços de dublagem 

5912-0/02 	
Serviços de mixagem sonora em produço 

audiovisual 

Atividades de gravaçào de som e de ediçäo 
5920-1/00 	

de mUsica 

6201-5/01 	
Desenvolvimento de programas de 

computador sob encomenda 

6201-5/02 1 Web design 

6202-3/00 
Desenvolvimento e licenciamento de 	 I 

I 
programas de computador customizáveis I 	 I 
Desenvolvimento e licenciamento de 	Desde que não haja o desenvolvimento de 

6203-1/00 	programas de computador Não- 	 softwares que realizam ou influenciam 
customizáveis 	 diretamente no diagnostico, 

monitoramento terapia (tratamento) para 

a saáde 

6204-0/00 1 Consultoria em tecnologia da informação I 	 I 

6209-1/00 
Suporte técnico, manutençào e outros 

serviços em tecnologia da informaçao 

Tratamento de dados, provedores de 

6311-9/00 serviços de aplicação e serviços de 

hospedagem na Internet 

6319-4/00 
Portais, provedores de conteüdo e outros 

serviços de informaçao na internet 

6391-7/00 Agências de noticias 

6511-1/02 Pianos de auxIllo-funeral 

6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros 

6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial 

6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios 

6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios 

6821-8/01 	
Corretagem na compra e venda e avaliaçäo 

de imóveis 

6821-8/02 1 Corretagem no aluguel de imóveis 	I 	 I 
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6822-6/00 	
Gest5o eadministração da propriedade 	

[ imobiliaria 

6911-7/01 1 Serviços advocaticios 

6911-7/02 1 Atividades auxiliares da justiça 

6920-6/01 1 Atividades de contabilidade 

	

6920-6/02 	
Atividades de consultoria e auditoria 

contábil e tributária 

Atividades de consultoria em gestáo 

7020-4/00 empresarial, exceto consultoria técnica 

especIfica 

7111-1/00 Serviços de arquitetura 

7112-0/00 Serviços de engenharia 

7119-7/01 
Serviços de cartografia topografia e 

geod es i a 

7119-7/02 Atividades de estudos geologicos 

7119-7/03 
Serviços de desenho técnico relacionados a 
arquitetura e engenharia 

Atividades técnicas relacionadas a 
7119-7/99 	engenharia e arquitetura nâo especificadas 

anteriormente 

Desde que nao haja no exercIclo da 
7120-1/00 	Testes e análises técnicas 	 atividade a análise de produto sujeito a 

vigilância sanitária 

72100/00 j Pesquisa e desenvolvimento experimental 

em ciencias fisicas e naturals 

72207/00 	
Pesquisae desenvolvimento experimental 

em ciencias sociais e humanas 

7311-4/00 1 Agências de publicidade 	 I 	 I 
Agenciamento de espacos para 

7312-2/00 	publicidade, exceto ern velculos de 

comunicaçäo 

7319-0/02 	Promoção de vendas 

73 19-0/03 	Marketing direto 

7319-0/04 	Consultoria em publicidade 

7320-3/00 	Pesquisas de mercado e de opinião püblica 

7410-2/02 1 Design de interiores 



a 
TERRA DA MANGA 

jjrtIdtura fitunirtpat bt 3larbittáputis 
ESTADO DE SAO PAULO 

23 

7410-2/03 1 Design de prod uto 

7410-2/99 	
Atividades de design nâo especificadas 

i anteriormente 

7420-0/01 	
Atividades de produçäo de fotografias, 

exceto aérea e submarina 

7420-0/03 1 Laboratórios fotográficos 	 I 	 I 
7420-0/04 1 Filmagem defestas e eventos 	 I 	 I 
7420-0/05 1 Serviços de microfilmagem 

7490-1/01 	
Serviços de traduçäo, interpretacão e 

Similares 

7490-1/03 	
Serviços de agronomia e de consultoria as 
atividades agrIcolas e pecuárias 

Atividades de intermediação e 

7490-1/04 	agenciamento de serviços e negócios em 

geral, exceto imobiliários 

7490-1/05 	
Agenciamento de profissionais para 

atividades esportivas, culturais e artisticas 

7490-1/99 	
Outras atividades profissionais, cientificas 

etecnicas nao especificadas anteriormente 

Desde que o resultado do exercIclo da 

atividade não inclua a comercializaçao 

7500-1/00 Atividades veterinárias e/ou uso de medicamentos controlados 

e/ou equipamentos de diagnóstico por 

imagem 

7721-7/00 	
Aluguel de equipamentos recreativos e 	I 

J esportivos 	 J 
7722-5/00 1 Aluguel de fitas de video, DVDs e Similares 

7723-3/00 	
Aluguel de objetos do vestuário, jolas e 

I acessorios 

7729-2/01 	Aluguel de apareihos de jogos eletrônicos 

Aluguel de móveis, utensilios e apareihos 

7729-2/02 	de uso doméstico e pessoal; instrumentos 

musicals 

7729-2/03 1 Aluguel de material medico 

Aluguel de outros objetos pessoals e 

7729-2/99 	domésticos não especificados 

anteriormente 
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Aluguel
7733-1/00 __ 

	

de máquinaseequipamentos para 

escritório 

	

7911-2/00 	Agendas de via gens 

	

7912-1/00 	Operad ores turIsticos 

8011-1/02 
Serviços de adestramento de cães de 

guarda 

8020-0/01 
Atividades de monitoramento de sistemas 

de segurança eletrônico 

8030-7/00 Atividades de investigaçâo particular 

8211-3/00 
Serviços combinados de escritório e apoio 

administrativo 

8219-9/01 j Fotocópias 

Preparaçäo de documentos e serviços 

	

8219-9/99 	especializados de apolo administrativo nâo 

especilicados anteriormente 

8220-2/00 1 Atividades de teleatendimento 

	

8230-0/01 	
Serviços de organizaço de feiras, 

congressos, exposicoes e festas 

	

8291-1/00 	
Atividades de cobrança e informaçoes 

cadastrais 

Desde que não haja, no exercIcio da 

ativiclade, a envasamento, fracionamento 

e/ou empacotamento de produtos 

relacionados a saüde, tais coma: 
Envasamento e empacotamento sob 

	

8292-0/00 	
contrato 	

engarrafamento de produtos lIquidos, 

incluindo alimentos e bebidas, 

empacotamento de s6liclos, envasamento 

em aerossóis ou empacotamento de 

preparados farmacêuticos 

	

8299-7/03 	
Serviçosde gravaçâo de carimbos, exceto 

confecçao 

8299-7/07 ISalascleacessoa internet 

	

8591-1/00 	Ensino de esportes 

	

8592-9/01 	Ensino de dança 

	

8592-9/02 	Ensino de artes cênicas, exceto dança 

	

8592-9/03 	Ensino de müsica 
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Ensino de arte e cultura não especificado 

	

8592-9/99 	
anteriormente 

8593-7/00 
x

nsino de idiomas 

8599-6/03 1 Treinamento em informática 

8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento 

profissional e gerencial 

	

8599-6/05 	Cursos preparatórios para concursos 

8650-0/02 1 Atividades de profissionais da nutriçào 

	

8650-0/03 	Atividades de psicologia e psicanàlise 

	

8650-0/04 	Atividades de fisioterapia 

	

8650-0/05 	Atividades de terapia ocupacional 

8650-0/06 

8660-7/00 

Atividades de fonoaudiologia 

Atividades de apoio a gestho de saáde 

9001-9/01 Produção teatral 

9001-9/02 Produção musical 

9001-9/03 Produço de espetáculos de danca 

9001-9/04 
Produçào de espetáculos circenses, de 

marionetes e Similares 

9002-7/01 
Atividades de artistas plásticos, jornalistas 

independentes e escritores 

9002-7/02 Restauraço de obras de arte 

9102-3/02 
Restauração e conservaçâo de lugares e 

predios históricos 

9319-1/01 
Produção e promoção de eventos 

esportivos 

	

9329-8/03 	
Exploracão de jogos de sinuca, bithar e 

Similares 

9329-8/04 lExploraoodejogoseletr6nicosrecreativosI  

	

9430-8/00 	
Atividades de associaçôes de defesa de 

direitos sociais 

Atividades de organizaçOes associativas 
9493-6/00 I figadas a cultura •e a arte 
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Reparaço e manutenção de 

9511-8/00 	computadores e de equipamentos 

pe rife ricos 

9512-6/00 	
Reparaçäo e manutençâo de equipamentos 

de comunicação 

Reparaçäo e manutençäo de equipamentos 

9521-5/00 	eletroeletrônicos de uso pessoal e 

doméstico 

9529-1/01 	
Reparaçäo de calçados, bolsas e artigos de 

viagem 

9529-1/02 1 Chaveiros 

9529-1/03 	Reparação de relogios 

9529-1/04 	
Reparaçäode bicicletas, triciclos e outros 

veiculos Nao-motorizados 

9529-1/05 	Reparaço de artigos do mobiliário 

9529-1/06 	Reparaçäo de joias 

9529-1/99 	
Reparação e manutencäo de outros 

objetos e equipamentos pessoais e 

domesticos nâo especificados 

anteriormente 

9602-5/01 1 Cabeleireiros, manicure e pedicure 	 I 
9609-2/02 lAg&nciasmatrimoniais 	 I 	 I 


