MEI :: Desburocratização: Dispensa de alvará de funcionamento e
licenciamentos
Fundamentos da resolução:
Desde o dia 01/09/2020 os MEI’s interessados em abrir uma empresa
contam com mais facilidade e agilidade com a simplificação de
procedimentos para dar início ao seu negócio. Essa resolução trata da
dispensa de alvarás de funcionamento e qualquer tipo de licenciamento para
os negócios formalizados como microempreendedor individual (MEI).
Isso vai acontecer, quando o futuro empreendedor solicitar a abertura da
empresa pelo Portal do Empreendedor, vai manifestar a concordância com o
termo de ciência e responsabilidade disponível no momento da inscrição do
negócio. Desta forma ele estará liberado para exercer a sua atividade.
O MEI manifestará sua concordância com o conteúdo do Termo de Ciência e
Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento a partir do ato de inscrição ou alteração, emitido
eletronicamente, que permitirá o exercício de suas atividades.
Cabe salientar que, mesmo estando apto a iniciar a sua atividade o
empreendedor deve estar ciente que precisa estar em conformidade com as
legislações locais que envolvem aspectos sanitários, ambientais, tributários,
de segurança pública e ocupação de solo, entre outros.
O termo de ciência e responsabilidade deixa claro que o poder público
poderá a qualquer momento fiscalizar a empresa, mesmo que as
dependências sejam instaladas na própria residência do empreendedor.
A partir desse fato o CCMEI tem validade imediata, princípio da confiança
nas declarações do empresário, de que atenda todas as regras que
condicionam seu funcionamento, assim quaisquer ações de controle do
poder público são feitas a posteriori.
A resolução prevê que o município poderá cancelar o registro do MEI caso as
condições para a emissão do CCMEI, e por consequência do termo de
dispensa, não sejam válidas. Desta forma, a validade do termo de dispensa
de alvará e licenças de funcionamento está condicionada à permanente
observância dos requisitos estabelecidos pelo poder público para sua
emissão.

Não sendo observado esses requisitos, o poder público pode realizar o
cancelamento do registro empresarial a qualquer momento!
Para conhecimento, o anexo III Resolução CGSIM nº 59:
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE COM EFEITO DE DISPENSA
DE ALVARÁ E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais
exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da
emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos
sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do
solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos;
autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das
atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e
declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos
requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão
acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com
Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.

Aplicabilidade da resolução:
A Resolução CGSIM n° 59, dispensa de alvarás e licenças ao
Microempreendedor Individual (MEI), possibilitando a aplicação dos
benefícios advindos da Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019 (Lei da
Liberdade Econômica). No que tange à operacionalização, a partir do dia 1º
de setembro de 2020 não deve ser solicitado ao MEI qualquer ato público de
liberação, como alvarás e licenças. A prática representará ilegalidade e será
comunicada aos órgãos competentes, para providências cabíveis, inclusive
no âmbito judicial.
Órgãos e entidades dos Estados e Municípios, responsáveis pelo processo
de registro e legalização do MEI.

Vigência:
1° de setembro de 2020.

Fonte (08/09/2020):
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cgsim-n-59-de-12-de-agostode-2020-271970589

