
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.o

PUBL "Diáno Ofitial dos Munidpios * FIS. 3

N « EM: AjjQ^20dÍ.

DECRETO N° 21.689. DE 09 DE MAIO DE 2018

Altera o Decreto n° 20.863, de 20 de dezembro de 2017,

que "regulamenta os procedimentos cadastrais do

microempreendedor individual - MEi e dispõe sobre as

atribuições da Centrai Fácil" ;

O Prefeito Municipal de Gelatina, Município do Estado do

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1° - O Decreto n° 20.863, de 20 de Dezembro de 2017, que "regulamenta os procedimentos

cadastrais do microempreendedor Individual - MEI e dispõe sobre as atribuições da Central Fácil"

passa a vigorar com as seguintes aiterações:

"Art. 5°

§2° - É vedado o cadastramento de mais de um empreendedor Individual com atividades

iguais ou equivalentes em um mesmo local ou endereço, salvo:

a) após realização de diligência fiscal que comprove que o contribuinte anteriormente

estabelecido no local deixou de exercer suas atividades sem requerer o cancelamento de sua

inscrição;

b) após requerimento de cancelamento de inscrição de contribuinte anteriormente

estabelecido no local;

§ 3° - Em conformidade com a Lei Federal n° 13.352/2016, a vedação a que se refere o §

2° não se aplica às atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure,

Depilador e Maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.

§ 4° - Os estabelecimentos que se encontrem na situação prevista no § 2° ficam sujeitos à

cassação do alvará de funcionamento.

"Art. 6° - É obrigatória a realização de consulta prévia de endereço antes do

cadastramento ou da alteração cadastral que implique em mudança de atividades ou de

endereço.
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§ 1° - Fica dispensada a reaiização da consuita prévia no caso de microempreendedor

não estabeiecido em locai fixo, sendo obrigatório que conste em seus documentos cadastrais a

forma de atuação do empresário, sob pena de indeferimento da inscrição.

§ 2° - A solicitação da consuita de viabilidade deverá ser feita através do Portal

SIMPLIFICA ES, disponível no endereço: www.simplifica.es.qov.br.

§ 3° - Sempre que necessário, o interessado poderá, por meio de formulário próprio,

requerer aos órgãos licenciadores a reaiização de vistoria prévia no estabelecimento para

verificação da adequação das instalações às atividades pretendidas.

"Art. 8°-O Certificado de Condição de Microempreendedor individual valerá como Alvará

Provisório iniciai, devendo o Alvará Definitivo ser requerido á Secretaria Municipal de

Planejamento e Finanças.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publícaç^
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coiatina, em 09 de maio de 2018;

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Coiatina,«m 09\de maio de 2018.

Prefi ito Municipal

Secretário Municipal de Gabinete.
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