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Cabo Frio, 24 de Novembro de 2020.

Dossiê dos trabalhos realizados e participações
da Casa do Empreendedor
Em um cenário dicotômico com números positivos em abertura de
empresas e negativos na oferta de vagas no mercado de trabalho reflete o
caos financeiro com potência ampliada em Cabo Frio, uma vez que a
qualificação enquanto “capital da Região” pressupõe estagnação, em médio
prazo, em vários ambientes econômicos. Essa prospecção de recessão tem
como inevitável consequência o crescimento da massa falida.
Para conter os eventuais e previsíveis efeitos de uma falência
estrutural na esfera socioeconômica municipal é que propomos a
implantação do Espaço do Empreendedor, um conceito mais amplo do que o
recomendado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) por considerar a oferta diversificada de serviços em
parceria com instituições locais ou de outras regiões brasileiras.
A Casa do Empreendedor foi concebida com o objetivo de fomentar o
empreendedorismo em nossa cidade, tendo como modelo o formato
oferecido pelo SEBRAE, ampliado para o envolvimento dos demais setores
que participam do mercado, como CRA (Conselho Regional de
Administração), CRC (Conselho Regional de Contabilidade), Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Associação de Contabilistas e órgãos da estrutura
municipal como Planejamento Urbano, Secretaria de desenvolvimento,
Secretaria de Saúde – Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente.
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ANO DE 2017
Histórico:
Em Novembro de 2017, aproveitando o espaço utilizado como “Arquivo
morto” do prédio anexo à Secretaria de Fazenda, reformado especialmente
para receber o projeto. Foi inaugurada a Casa do Empreendedor, que iniciou
já oferecendo atendimentos a centenas de micro empreendedores, que eram
capacitados pelo SEBRAE e encaminhados para formalização.
Também foram iniciadas as parametrizações internas do sistema REGIN
(Sistema Integrado de Cadastro de Empresas) – parceria com a JUCERJA Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. É um sistema de registro de
empresas e que a Prefeitura em poucas horas já consegue analisar e
cumprir com os procedimentos dos cadastros municipais e liberação de
alvarás de localização para fins tributários.
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ANO DE 2018
A Casa do Empreendedor começou trabalhar com o sistema REGIN após
diversos treinamentos oferecidos pela JUCERJA, tanto para os
Administradores locais do sistema, quanto para usuários das diversas
secretarias que se comunicam na abertura de empresas além da Secretaria
de Fazenda. Foram as secretarias: de Meio Ambiente, Planejamento e
Fiscalização Sanitária.
Regin usuários
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Regin Administrador
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ELABORAMOS NOVO MANUAL SIMPLIFICADO
PARA EMISSÃO DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.
Manual voltado para os MEIs. Este manual foi inserido no site da fazenda, no
link do setor do ISSQN.
CASA DO EMPREENDEDOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Acessar o site da Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal de Cabo
Frio.
http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br
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SOLICITAÇÃO DE AIDF
Autorização para impressão de documentos fiscais.
Esta solicitação é feita anualmente ou conforme a data que o Fiscal Tributário autorizou.
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Preenche os campos solicitados e salva.

Aguarde a autorização do fiscal que é feita diariamente.

Obs.: Dez dias antes da data do vencimento o novo pedido já poderá ser feito no sistema e
pode solicitar por 12 meses.

COMPETÊNCIA (MESES)
Para emitir nota fiscal eletrônica é necessário selecionar a competência (mês) atual.
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Após a competência cadastrada, toda vez que for emitir uma nota fiscal, bastará apenas selecionar.
Veja exemplo.
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Quando tiver em um novo mês, deve voltar no mês anterior e encerrar a competência para
que o sistema não bloqueie a emissão das notas.
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NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Após selecionada a competência, faça o passo a passo a seguir para emitir sua nota fiscal.

A próxima etapa é selecionar ou cadastrar o seu cliente.
Na primeira opção “Tomador” é para pesquisar um CNPJ que seja de Cabo Frio. Veja
exemplo:
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Clique e selecione o CNPJ do seu cliente e prossiga na emissão da nota fiscal. Se não for
pessoa jurídica de Cabo Frio, clique em cliente do contribuinte para cadastrar, pode ser
pessoa física tanto de Cabo Frio quanto de qualquer outro município. Ou pessoa jurídica de
outro município. Veja a seguir:
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Preencha o endereço e marque que seu cliente está ativo no seu cadastro e salva. Logo após,
consulte-o e selecione-o para terminar o preenchimento da sua nota fiscal.
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Depois de ter cadastrado seu cliente, se perceber que ficou algum dado errado, não será na
mesma tela onde cadastrou que se corrige, será no item do lado esquerdo conforme tele a
seguir. Bastará buscar o cliente, clicar em editar e após salvar. E voltar para a nota fiscal.
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Continuando na emissão da NOTA FISCAL.
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SE APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, FOR VERIFICADO QUE HÁ ALGUM ERRO,
APARECERÁ UM BOTÃO PARA SOLICITAR O CANCELAMENTO ON LINE. A NOTA
FISCAL CORRETA DEVERÁ SER EMITIDA ANTES DA SOLICITAÇÃO PARA SER
INFORMADA COMO NOTA FISCAL SUBSTITUTA.

e-mail: casadoempreendedor@fazenda.cabofrio.rj.gov.br
Para outros assuntos, acessar o site: http://portaldoempreendedor.gov.br
COORDENAÇÃO CASA DO EMPREENDEDOR CABO FRIO
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Oferecemos o 1º ciclo de palestras sobre Empreendedorismo

Com palestras do Sr. Administrador e Superintendente Fazendário Clésio Guimarães
Faria, Coordenadora da Casa do Empreendedor e Administradora de empresas
Elisângela Ramalho Pereira e representantes da Caixa Econômica Federal e Banco do
Brasil. Em anexo a este documento, uma cópia de um certificado de um dos participantes.
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NESTE MOMENTO,
TIVEMOS AS ATRIBUIÇÕES DE:
 Implantação do sistema do REGIN em toda sua totalidade, tanto do
sistema, quanto da administração física dos cadastros das empresas,
alterações, controle dos pagamentos das taxas, dos controles das
exigências documentais, das liberações dos processos pela
fiscalização e o arquivamento dos processos.
 Cadastros e emissão dos ALVARÁS dos MEIs após processos
administrativos deferidos pela fiscalização tributária.
 Cadastro de autônomos estabelecidos ou não.
 Emissão e revalidação das taxas de TVCF e Fiscalização sanitária de
pessoas jurídicas e também das físicas (Ambulantes). Obs.: Neste
momento ainda se cobrava taxa de fiscalização sanitária para MEI,
mas buscando atualização nas LEIS, paramos de emitir por não ser
devida. Lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2016 e 2255 de
28 de dezembro de 2009.
 Ensinamos os MEIs a utilizarem o sistema de emissão de notas fiscais
de serviços.
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ANO DE 2019

Participamos do Projeto do Sebrae –
CIDADES EMPREENDEDORAS
O nosso município ficou em 6º lugar no ranking de 20 Municípios do Estado do Rio
de Janeiro.
http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/prefeitura-de-cabo-frio-adere-ao-programa-cidadeempreendedora-desenvolvido-pelo-sebrae/
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ALVARÁ AUTOMÁTICO


Iniciamos o serviço de alvará automatizado conforme a lei da liberdade
econômica nº 13.874 de 20 de setembro de 2019 regulamentada pelo
decreto 6.090 de 04 de outubro de 2019 de acordo com a resolução
COGIRE /JUCERJA nº 04/2019 de 27 de março de 2019. Decreto em
anexo.
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DECRETO Nº 6.090, DE 4 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre a simplificação de procedimentos relativos ao licenciamento de
estabelecimentos, no âmbito do Município de Cabo Frio.
Publicado no jornal Diário da Costa do Sol – Edição 4715 –Data 08/10/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 62 da
Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no Processo Administrativo n° 37.727/2019,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que estabelece
diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de
empresários e de pessoas jurídicas e cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de
Direitos de Liberdade Econômica e estabelece garantias de livre mercado;
CONSIDERANDO a Lei nº 3.022, de 26 de abril de 2019 que regulamenta, no âmbito do Município de
Cabo Frio, o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais de que trata a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro
de 2016;
CONSIDERANDO o disposto na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo - Lei n° 116, de 16 de
novembro de 1979;
CONSIDERANDO a importância de se racionalizar, simplificar e harmonizar os procedimentos e
requisitos relativos ao licenciamento de estabelecimentos;
CONSIDERANDO a integração dos processos, procedimentos e dados aos demais órgãos e entidades
que compõem a REDESIM;
CONSIDERANDO a necessidade de se eliminar a duplicidade de exigências e de utilizar instrumentos
de autodeclaração de responsabilidade;
CONSIDERANDO a linearidade do processo de registro e legalização de empresas, sob a perspectiva do
usuário;
CONSIDERANDO o estímulo à entrada única de dados cadastrais e documentos;
CONSIDERANDO a disponibilização para os usuários de forma eletrônica, de informações, orientações
e instrumentos que permitam conhecer, previamente, o processo e todos os requisitos a serem cumpridos
para obtenção do Alvará de Localização, de acordo com a classificação de grau de risco da atividade
pleiteada, 2
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DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a concessão de alvarás e de autorização de estabelecimentos em áreas
particulares, no âmbito do Município de Cabo Frio.
Art. 2º O licenciamento de estabelecimentos no Município tem como fundamentos e diretrizes:
I - o tratamento diferenciado e favorecido concedido às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno
Porte (EPP) e aos Microempreendedores Individuais (MEI), previsto na Constituição Federal e Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
II - o princípio da boa-fé do interessado e do contribuinte;
III - os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
IV - o princípio da ampla defesa e do contraditório;
V - o princípio da celeridade;
VI - o princípio da proporcionalidade, especialmente para a obtenção de adequação entre meios e fins;
VII - o amplo acesso à informação, salvo nas hipóteses de sigilo previstas em lei;
VIII - a racionalização do processamento de informações;
IX - a execução e registro de procedimentos administrativos em ambiente virtual;
X - o compartilhamento de dados e informações entre órgãos do Município, assim como entre estes e os
órgãos de outros entes da Federação;
XI - a não duplicidade de comprovações;
XII - a criação de meios, a simplificação de exigências e o aperfeiçoamento de procedimentos
destinados a simplificar o atendimento ao cidadão;
XIII - a simplificação do licenciamento para atividades de baixo impacto, baixo risco, baixíssimo risco
ou baixa densidade, não excluindo exigências previstas em legislação estadual e federal;
XIV – a adoção de cuidados especiais, de natureza preventiva, para o licenciamento de atividade de alto
impacto, alto risco ou alta densidade; e
XVI - a observância da legislação municipal, estadual e federal referente a disciplina urbanística,
proteção ambiental, controle sanitário, prevenção contra incêndios e segurança em geral.
Art. 3º As manifestações dos interessados e os procedimentos administrativos vinculados, direta ou
indiretamente, à eficácia deste Decreto e à aplicação de suas normas deverão ser efetuados por meios
digitais e em ambiente virtual.
Art. 4º A concessão de alvará não implicará:
I – o reconhecimento de diretos e obrigações concernentes a relações jurídicas de direito privado;
II – a quitação ou prova de regularidade do cumprimento de obrigações administrativas ou tributárias;
III – o reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu
funcionamento, especialmente as de proteção à saúde, condições da edificação, instalação de máquinas e
equipamentos, proteção ambiental, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.
CAPÍTULO II
DA APROVAÇÃO PRÉVIA DE LOCAL
Art. 5º A Consulta Prévia de Local/Viabilidade será deferida ou indeferida através do Sistema de
Registro Integrado (REGIN), no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, pela CoordenadoriaGeral de Planejamento e Desenvolvimento Urbano sempre que preenchidos os dados completos sobre
localização, natureza e destinação do imóvel a ser ocupado.
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Art. 6º É livre a descrição do endereço do estabelecimento informada pelo interessado na Consulta
Prévia de Local/Viabilidade, inclusive para fins de posterior inclusão no alvará, divergente ou não dos
dados constantes do cadastro do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), desde que permita a
localização certa e inequívoca do contribuinte e não apresente divergência essencial com o
endereçamento constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do contrato social ou outro
ato de constituição, quando for o caso.
Art.7º O deferimento da Consulta Prévia de Local/Viabilidade será acompanhado da relação de
documentos e requisitos exigidos para o licenciamento sanitário e ambiental.
Art. 8º Em caso de indeferimento da Consulta Prévia de Local/Viabilidade, caberá a interposição de
recurso ao Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. Os recursos deverão ser protocolados através de processo administrativo, sempre que
indisponível ou insuficiente o meio digital para o exercício desse direito.
CAPÍTULO III
DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO
Art. 9º A concessão do Alvará de Localização para atividades econômicas empresariais, dar-se-á de
acordo com a classificação de risco, da seguinte forma:
I- as atividades econômicas classificadas pelo Comitê Gestor de Integração do Registro Empresarial
(COGIRE) como de alto risco, terão o alvará eletrônico emitido após o cumprimento, por parte do
interessado, de todas as exigências prévias dos órgãos fiscalizadores;
II - as atividades econômicas classificadas pelo Comitê Gestor de Integração do Registro Empresarial
(COGIRE) como de baixíssimo risco, são dispensadas de licenciamento sanitário e ambiental, e terão
Alvará Eletrônico Automatizado, emitido por meio do Sistema de Registro Integrado (REGIN), após o
deferimento da consulta de viabilidade pela Administração Pública e constituição da empresa;
III - as atividades econômicas classificadas pelo Comitê Gestor de Integração do Registro Empresarial
(COGIRE) como de baixo risco terão Alvará Eletrônico Automatizado emitido, por meio do Sistema de
Registro Integrador (REGIN), condicionado à apresentação de autodeclaração constante na viabilidade,
de responsabilidade pelo empreendedor de que cumpre as regras de licenciamento relativas à atividade a
ser desenvolvida, deferimento da consulta de viabilidade pela Prefeitura e constituição da empresa.
§ 1º Não havendo manifestação da Coordenadoria-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
quanto ao disposto no art. 5º, no prazo previsto, e com apresentação da autodeclaração, constante no
Anexo II deste Decreto, e registro do ato empresarial, será emitido o Alvará Eletrônico Automatizado.
§ 2º As autodeclarações, constantes no Anexo II deste Decreto, não eximem os responsáveis legais do
cumprimento dos requisitos e do licenciamento sanitário, de controle ambiental e prevenção contra
incêndios, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
§ 3º Caso não seja realizado o pagamento da Taxa de Vigilância, Controle e Fiscalização (TVCF), no
prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão do Alvará Eletrônico Automatizado, o mesmo poderá
perder a sua eficácia, sendo facultado à Secretaria Municipal de Fazenda cassar o respectivo
instrumento.
Art. 10. O Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), emitido pelo Portal do
Empreendedor, no momento do registro, e com manifestação de sua concordância com o conteúdo do
Termo de Ciência e Responsabilidade, constante no Anexo I deste Decreto, será reconhecido como
Alvará para as atividades de constantes no Anexo III, da Resolução nº 4, de 27 de março de 2019,
expedida pelo Comitê Gestor de Integração do Registro Empresarial (COGIRE), sem exigência de outro
documento por parte da Municipalidade.
§ 1º No prazo de vigência do Termo a que se refere o caput, qual seja, 180 (cento e oitenta) dias, os
órgãos competentes da Administração Pública deverão se manifestar quanto:
I - à correção do endereço de exercício da atividade do MEI relativamente à sua descrição oficial;
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II - à possibilidade de exercício das atividades no local indicado no registro e enquadramento na
condição de MEI.
§ 2º Manifestando-se contrariamente à descrição do endereço de exercício da atividade do MEI ou sobre
a possibilidade de que este exerça suas atividades no local indicado no registro, os órgãos competentes
da Administração Pública devem fixar prazo que este proceda à devida correção ou para a transferência
da sede de suas atividades, sob pena de cancelamento do Termo de Ciência e Responsabilidade com
Efeito de Alvará de Licença.
§ 3º As correções necessárias para atendimento do disposto no §2º serão realizadas gratuitamente pelo
MEI por meio do Portal do Empreendedor.
CAPÍTULO IV
DA TAXAÇÃO
Art. 11. O licenciamento inicial do estabelecimento e as alterações das características do alvará,
ressalvadas as hipóteses indicadas no arts. 12 e 13, serão efetivados mediante o pagamento da Taxa de
Vigilância, Controle e Fiscalização (TVCF) e da Taxa de Expediente, quando for o caso, observado o
disposto no Código Tributário Municipal.
§ 1º A Taxa de Expediente de Alvará para Localização será devida quando for necessária a abertura
física de procedimentos administrativos pelas pessoas jurídicas, para solicitação do Alvará de
Localização.
§ 2º Caso não seja realizado o pagamento das taxas previstas no caput, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, após a emissão do Alvará Eletrônico Automatizado, o mesmo poderá ser cassado pela Secretaria
Municipal de Fazenda.
Art. 12. A Taxa de Vigilância, Controle e Fiscalização (TVCF) não será devida nas seguintes hipóteses
de alteração de alvará:
I – alteração de nome da pessoa física em virtude de casamento, divórcio ou qualquer fato decorrente do
exercício de direitos civis ou por decisão judicial;
II – alteração de razão social ou denominação da pessoa jurídica em decorrência de alteração contratual,
decisão judicial ou outro motivo;
III – inclusão ou exclusão de abreviaturas complementares ao nome, razão social ou denominação, tais
como microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), microempreendedor individual (MEI) ou
outra legalmente prevista;
IV - mudança de numeração ou de denominação do logradouro por ação do órgão público;
V – simples alterações de informações cadastrais que não impliquem alteração essencial das
característica do alvará em vigor.
Art.13. A Taxa de Vigilância, Controle e Fiscalização (TVCF) também não será devida em caso de
simples alterações de informações cadastrais, que não impliquem alteração de característica substancial
do alvará em vigor, tais como:
I – alteração da composição ou participação societária;
II – alteração do tipo da pessoa jurídica;
III – baixa do licenciamento.
Parágrafo único. Sempre que houver alteração de informação cadastral, o contribuinte deverá solicitar a
Secretaria Municipal de Fazenda a respectiva atualização.
Art. 14. Aos microempreendedores individuais, microempresas e as empresas de pequeno porte serão
concedidos os benefícios fiscais constantes nos arts. 47 e seguintes da Lei nº 3.022, de 26 de abril de
2019.
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CAPÍTULO V
DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS ATIVIDADES
Art. 15. A classificação das atividades atenderá aos critérios de codificação adotados pela Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Art. 16. O grau de risco atribuído a cada CNAE respeitará, dentre outros, o disposto nos seguintes atos:
I - resolução publicada pelo Comitê Gestor de Integração e Registro Empresarial (COGIRE) que define
a Classificação de Risco Para Fins de Legalização de Empresários e Sociedades Empresariais;
II- Instrução Normativa nº 16, de 26 de abril de 2017, expedida pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) e suas posteriores alterações;
III- Resolução CGSIM nº 29, de 29 de novembro de 2012, expedida pelo Comitê para Gestão da Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM), que
dispõe sobre recomendação da adoção de diretrizes para integração do processo de licenciamento pelos
Corpos de Bombeiros Militares pertinente à prevenção contra incêndios e pânico e suas posteriores
alterações;
IV - Resolução CGSIM Nº 48, de 17 de dezembro de 2018, expedida pelo Comitê para Gestão da Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM), que
dispõe sobre o procedimento especial para o registro e legalização do Microempreendedor Individual
(MEI), por meio do Portal do Empreendedor.
CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 17. Os estabelecimentos serão fiscalizados a qualquer tempo pelos agentes responsáveis pelo
licenciamento e fiscalização, para fins de verificação da adequação aos termos do licenciamento e do
cumprimento das obrigações tributárias.
§ 1º Compete aos órgãos de fiscalização verificar, a qualquer tempo, a permanência das características
do licenciamento inicial, assim como providenciar, sempre que possível, as alterações necessárias e a
correção e aperfeiçoamento dos cadastros de estabelecimentos.
§ 2º Os órgãos de fiscalização terão acesso às dependências do estabelecimento, para o desempenho de
suas atribuições funcionais.
§ 3º Quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com o
procedimento, a autoridade fiscal exercerá fiscalização prioritariamente orientadora sobre o
microempreendedor individual, as microempresas e empresas de pequeno porte, o produtor rural e
agricultor familiar.
Art. 18. Compete exclusivamente ao Departamento de Vigilância Sanitária, à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e aos demais órgãos fiscalizadores do Município:
I – declarar irregulares as práticas, atividades, omissões e intervenções que evidenciem o não
cumprimento das responsabilidades assumidas nas autodeclarações constantes no Anexo II deste
Decreto, no âmbito de atribuições de cada órgão;
II – efetuar as providências pertinentes, notadamente à aplicação de sanções, no âmbito de atribuições
de cada órgão.
Art. 19. Sempre que provocada por solicitação de órgão que tenha constatado irregularidades, a
Secretaria Municipal de Fazenda atuará no estrito âmbito de suas competências e formalizará, se for o
caso, a propositura de cassação ou anulação de alvará, respeitada a validade e eficácia do licenciamento
até a decisão quanto à extinção deste.
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CAPÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 20. As sanções aplicáveis às infrações decorrentes do não cumprimento de obrigações tributárias
previstas neste Decreto são as definidas e graduadas pelo Código Tributário Municipal.
Art. 21. O funcionamento em desacordo com as atividades licenciadas no Alvará de Localização será
apenado com as multas reguladas no Código Tributário Municipal.
Art. 22. A verificação no requerimento eletrônico, a qualquer tempo, de vício, declaração falsa ou causa
de nulidade, excluída a hipótese de erro ou informação imprecisa que não prejudique a perfeita
caracterização do licenciamento, implicará a imediata suspensão, pela Secretaria Municipal de Fazenda,
do Alvará de Localização e da correspondente inscrição municipal, oferecendo-se ao contribuinte, em
seguida, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa.
§ 1º A não apresentação de defesa, assim como a decisão de que as alegações não procedem, acarretará
a anulação do alvará.
§ 2º As providências a que se referem o caput e o § 1º não prejudicarão outras cabíveis, notadamente a
responsabilização penal do responsável.
§ 3º A suspensão produzirá efeitos de interdição de estabelecimento, considerando-se irregular o
funcionamento e aplicando-se as sanções pertinentes, quando for o caso.
Art. 23. O Alvará de Localização será cassado se:
I - for exercida atividade não permitida no local ou no caso de se dar ao imóvel destinação diversa
daquela para a qual foi concedido o licenciamento;
II - forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição, ou se o funcionamento
do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos, ou puser em risco, por qualquer forma, a
segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança ou da coletividade;
III - houver cerceamento às diligências necessárias ao exercício do poder de polícia;
IV - ocorrer prática reincidente de infrações à legislação aplicável;
V – houver ausência de pagamento das taxas devidas no prazo fixado neste Decreto.
Art. 24. O Alvará de Localização será anulado se:
I - o licenciamento tiver sido concedido com inobservância de preceitos legais ou regulamentares; II ficar comprovada a falsidade ou a inexatidão de qualquer declaração ou documento.
Art. 25. Compete ao Secretário Municipal de Fazenda cassar ou anular o Alvará de Localização. § 1º O
Alvará de Localização poderá ser cassado ou alterado de ofício, mediante decisão de interesse público
fundamentada. § 2º Será assegurado ao contribuinte, nos termos do que dispõe a Constituição Federal, o
direito ao contraditório e à ampla defesa, sempre que ocorrer a propositura de anulação, cassação ou
alteração do alvará.
Art. 26. O exercício do direito de ampla defesa ante a propositura de cassação ou anulação de alvará não
afastará, a qualquer tempo, a aplicação de outras sanções, no âmbito de competências de cada órgão do
Município.
Art. 27. Compete ao Secretário Municipal de Fazenda e aos órgãos de fiscalização competentes
determinar a interdição de estabelecimentos.
Art. 28. O contribuinte que tiver o seu alvará anulado ou cassado sujeitar-se-á às exigências referentes a
licenciamento inicial, caso pretenda restabelecê-lo.
Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal de Fazenda o restabelecimento de alvará cassado ou
anulado.
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CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29. As atividades de acordo com Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) não
previstas na Resolução COGIRE, deverão ter tratamento diferenciado, sempre que possível, conforme a
legislação vigente.
Art. 30. Fica suspensa, a abertura física de procedimentos administrativos pelas pessoas jurídicas, para
solicitação do Alvará de Localização, devendo todo o processo ocorrer de forma eletrônica via sistema
integrador REGIN, salvos em casos excepcionais devidamente justificado pelo Secretário Municipal de
Fazenda.
Parágrafo único. Excetuam do disposto no caput deste artigo as pessoas físicas e registro de empresas
efetuados em Cartório não conveniado à REDESIM.
Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cabo Frio, 4 de outubro de 2019.
ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO
Prefeito 9
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ANEXO I

DECRETO Nº 6.090, DE 4 DE OUTUBRO DE 2019
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
(Declaração prestada e aceita no momento do pedido do ato pretendido)
Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo os requisitos legais dos órgãos do Estado
do Rio de Janeiro, bem como do Município de Cabo Frio para emissão do Alvará de
Localização e demais licenças municipais, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades
domiciliares e restrições do uso de espaço público.
ANEXO II

DECRETO Nº 6.090, DE 4 DE OUTUBRO DE 2019 10
DAS AUTODECLARAÇÕES

AUTODECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS

Declaro que são VERDADEIRAS e EXATAS todas as informações que foram prestadas, no portal do
REGIN, para a aprovação da Consulta Prévia de Local, assim como as informações relativas a
identificação e registros de requerente, sócios, procurador e representantes; a endereços; a registros
públicos de pessoas jurídicas.
Declaro ainda estar ciente de que declaração falsa no presente requerimento de alvará constituirá crime
de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e estará sujeita a sanções penais, sem prejuízo de
medidas administrativas e outras, inclusive por crime contra a Ordem Tributária.
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A REGISTRO DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO E
OUTRAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Declaro estar ciente de que o exercício de atividades comerciais e outras sujeitas ao recolhimento do
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual (ICMS) estará sujeito à adequada inscrição no cadastro tributário da Secretaria
de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro.
Declaro estar ciente de que a eventual comunicação, por parte da Secretaria de Estado de Fazenda, de
irregularidade cadastral do estabelecimento ensejará as providências cabíveis, conforme cada caso, no
âmbito da competência do Município.
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS FISCAIS EM RESIDÊNCIA

Autorizo a realização das diligências fiscais que se fizerem necessárias ao adequado exercício do poder
de polícia, por se tratar de exercício de atividades em imóvel residencial, conforme dispõe a norma
especial de uso e ocupação do solo, ou de licenciamento como simples ponto de referência.
Declaro ainda estar ciente de que o descumprimento do compromisso ora assumido implicará o
cancelamento do alvará, sem prejuízo de outras sanções.

AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIOS

Declaro que a atividade a ser exercida observará as normas de segurança e de proteção contra incêndios
pertinentes, dentre as quais a instalação e manutenção de equipamentos; a obtenção e atualização de
Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros; o respeito à capacidade máxima de público e limites
de funcionamento; a criação, sinalização e desobstrução de saídas de emergência; o dimensionamento
adequado de acessos, corredores e ambientes.
Declaro estar ciente das obrigações previstas na legislação federal e estadual relativa a segurança e
prevenção contra incêndios e responsabilizo-me por providenciar todas as medidas necessárias ao seu
cumprimento. 11 Declaro estar ciente de que a prática de infrações contra normas de segurança e
prevenção contra incêndios sujeitará o estabelecimento a sanções aplicáveis pelo Município, inclusive
interdição do estabelecimento e cassação do alvará, ainda que o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio
de Janeiro ou outro órgão competente também providencie medidas coercitivas e aplique penalidades
próprias.

AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A HABITE-SE

Declaro estar ciente de que a ocupação de imóvel integrante de edificação nova e, por conseguinte, o
exercício de atividades no local, estarão sujeitos ao pleno atendimento de toda e qualquer obrigação
relativa à regularidade da construção, notadamente a prévia obtenção de Certidão de Habite-se da
Coordenadoria-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, ainda que vigente e eficaz o alvará
da Secretaria Municipal de Fazenda.
Declaro estar ciente de que a inobservância do presente compromisso sujeitará o imóvel e o
estabelecimento às providências de multa, embargo, interdição e outras necessárias ao saneamento da
irregularidade, por parte da Coordenadoria-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, além da
cassação do alvará e de medidas de natureza civil e penal.
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AUTODECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SANITÁRIA PARA
ATIVIDADES DE BAIXO RISCO.

Declaro estar ciente da obrigação de apresentar todas as informações e documentos necessários ao
Licenciamento Sanitário Anual Junto a Vigilância e Fiscalização Sanitária de Cabo Frio, em
conformidade com a Lei Complementar Municipal n.º 28, de 20 de janeiro de 2017 no prazo de 30
(trinta) dias.
Declaro que a atividade a ser exercida observará as legislações sanitárias no âmbito federal, estadual e
municipal e responsabilizo-me por providenciar, a qualquer tempo, todas as adequações necessárias ao
perfeito atendimento das normas sanitárias.
Declaro estar ciente de que a prestação de declaração falsa configura crime previsto no Código Penal
Brasileiro, passível de sanções penais, sem exclusão das sanções administrativas e civis cabíveis.
Declaro estar ciente de que qualquer ação ou omissão em desacordo com as normas sanitárias, mesmo
se de menor risco, frequência ou impacto, sujeitará o estabelecimento a sanções de natureza
administrativa, civil e penal, sem prejuízo de medidas complementares, dentre as quais a cassação da
licença sanitária do estabelecimento, a cassação do alvará e outras necessárias à cessação e punição da
irregularidade.
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 12
Declaro que a atividade a ser exercida observará as normas de proteção ambiental brasileiras em relação
a emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos sólidos e produtos poluentes; a proteção de cursos
d’água e escoamento de esgoto e ao acondicionamento e destinação de resíduos.
Declaro que o estabelecimento também obedecerá às normas em relação a qualquer prática, conduta ou
omissão que possa afetar interesses difusos da vizinhança ou da coletividade, inclusive ao controle dos
níveis máximos (diurno e noturno) de emissão sonora, previsto na Lei nº 1.484, de 25 de novembro de
1999, e em outras normas legais.
Declaro estar ciente de que a presente responsabilização abrange a proteção do meio ambiente próximo
ou distante, no curto, médio e longo prazo.
Declaro estar ciente da obrigatoriedade da obtenção da licença ambiental junto ao órgão competente,
antes da operação da atividade, caso a atividade da empresa esteja enquadrada em qualquer um dos
critérios relacionados abaixo.
Declaro estar ciente de que a não obtenção da licença ambiental, caso exigível, assim como a prática de
infrações ambientais de qualquer natureza, mesmo se de menor risco, frequência ou impacto, sujeitará o
estabelecimento a sanções de natureza administrativa, civil e penal, previstas na Lei de Crimes
Ambientais (Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998), sem prejuízo da cassação do alvará.
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PALESTRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA
1º Ciclo de palestras sobre normas básicas para gerenciamento de um
pequeno negócio agrícola.

A seguir a palestra feita pelo Secretário de Fazenda Clésio Guimarães Faria
e a Coordenadora da Casa do Empreendedor Elisângela Ramalho Pereira.
•

•
•

CASA DO EMPREENDEDOR

Quem somos?

Órgão vinculado à Secretaria de Fazenda de Cabo Frio, tendo como lema:
“SEMEAR EMPRESAS É NOSSA MISSÃO”

•

Por que se regularizar?

•
•
•
•
•
•

É uma exigência legal
Ficar apto (a) a negociar com qualquer instituição publica ou privada.
Poder emitir Nota Fiscal Eletrônica
Não ficar exposto (a) às penalidades da fiscalização
Ter acesso a linhas de créditos bancárias
Poder comercializar com cartão de crédito, etc.

•

Riscos que uma empresa corre por não estar regularizada:

•

Se vender com cartão de crédito pode ter os dados cruzados com a Receita
Federal, Estadual e Municipal.
Poderá ter sua movimentação financeira e econômica rastreada e ser penalizada
por sonegação;
Terá o seu crescimento comprometido.
Terá dificuldade em obter financiamentos
Ficará exposta diante de qualquer problema que surja, como acidentes de
empregados, incêndios, etc.

•
•
•
•
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•

Como ser uma Empresa Legal:

Para pequenos negócios é aconselhável o MEI.
•
•

O MEI (Micro Empreendedor Individual) é uma pessoa jurídica (PJ) com CNPJ,
sem complicações e com diversos benefícios para o cidadão empreendedor.
Condições para ser MEI
-Faturar até R$ 81.000 por ano
- Não participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa.
- Ter no máximo 01 empregado
- Exercer uma das atividades econômicas previstas no Anexo XI da Resolução
CGSN nº 140 de 22/05/2018

•

Obrigações e deveres:

•
•
•
•
•
•
•

Pagar a DAS em dia (em torno de R$ 51,00)
Emitir notas fiscais para pessoas jurídicas
Guardar as notas fiscais de compra e venda
Entregar anualmente a DASN-SIMEI
Manter o controle mensal do faturamento
Realizar os recolhimentos obrigatórios se tiver um funcionário
Para legalização de outras EMPRESAS

REGIN
– Convênio de Cooperação Técnico-Institucional entre a Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro e o Município de Cabo Frio.
https://www.jucerja.rj.gov.br/
Para a abertura de empresas pelo Regin, primeiramente será necessário consultar a
viabilidade, que é uma análise feita pelo setor de Planejamento Urbano da Prefeitura que
informará se o tipo de estabelecimento pode ou não se constituído no local pretendido.
Após esta análise, o empreendedor poderá elaborar o seu Contrato Social e registrálo da JUCERJA.
Feito o registro será dado andamento pelo REGIN a fim de obter o alvará definitivo
junto à Prefeitura.
Este Alvará contém o QR Code para validação do documento junto à JUCERJA.
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SERVIÇOS PRESTADOS PELA CASA DO EMPREENDEDOR
•

Atendimento preliminar do empreendedor (ME-EPP-MEI), oferecendo informações
gerais sobre formalização, alteração e baixa de empresas.

• O MEI se formaliza para a obtenção do cadastro municipal.
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
•

Emissão do Alvará de Localização e funcionamento do MEI e as demais
empresas.

•

Orientações gerais sobre diretos e deveres do MEI e demais tipos de empresas.

•

Consulta de débitos tributários municipais

•

Emissão de guias de recolhimento de tributos como taxas municipais de TVCF e

•

Fiscalização Sanitária para empresas que não são MEI.

•

Distribuição de material informativo (cartilhas, folders, manuais, etc) com conteúdo
de interesse voltado para a implantação da Lei Geral Municipal e seus benefícios.

•

Divulgação do mapa de oportunidades do município para o empreendedor, tais
como incentivos fiscais, programas de regularização fiscal, treinamentos,
financiamentos e etc.

•

Formalização empresarial, ou seja, realização da inscrição e emissão do respectivo
Alvará de localização e funcionamento de atividade econômica em caráter
definitivo e/ou provisório (LC.123/2006 – Art. 7º)

•

Oferta de microcrédito produtivo em parceria com instituições bancárias e/ou
agências de fomento (LC 123/2006 – Art. 57)

•

Orientação tributária da nota fiscal eletrônica de SERVIÇOS.

•

Disponibilização em no portal do manual para emissão de nota fiscal e demais
informações legais.

http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/casa-empreendedor/
Telefones da Fazenda: 3199-9936 / 3199-9937 – Ramal 212
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22/02/2019
Com o tema Empreendedorismo Rural, aconnteceu uma palestra gratuita na tarde de quarta-feira (20), na sede da Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Pesca da Prefeitura de Cabo Frio, na Fazenda Campos Novos, onde foram desenvolvidos assuntos como noções básicas de Gestão
Financeira, Relações Humanas no Trabalho e Marketing, Orientação sobre a Separação entre o que é Pessoal é o que é Corporativo, Agregação de
Valores aos Bens Produzidos, e informações sobre o Mercado e Concorrência. O público, apesar de não numeroso, mostrou-se bem atento e
interessado.
Um dos palestrantes, o superintendente da Casa do Empreendedor, da Secretaria de Fazenda de Cabo Frio, Clésio Guimarães detalhou assuntos como,
tratamentos de gestão financeira, planejamento, um pouco de marketing e como agregar valor ao produto. Clésio deixou claro que “Informação e
conhecimento são os principais fundamentos de crescimento de um negócio na produção rural”.
“Hoje, os consumidores estão muito preocupados com “qualidade”. Assim, a transparência nos negócios é fundamental para gerar confiança e com
isso agregar valor aos produtos e marcas. Isto tem que ser divulgado. A comunicação é a base de tudo. Por exemplo, fotos da lavoura, é uma boa
medida”, disse Clésio, assegurando que quem não participou desta palestra, pode solicitar junto à Secretaria de Agricultura uma nova edição do
evento, que prazeirosamente estarão novamente ministrando as informações.
A assessora fazendária, da Casa do Empreendedor, Elisângela Ramalho Pereira respondeu a uma pergunta: se o produtor rural pode ser enquadrado
como microempreendedor individual (MEI). Segundo ela, não é permitida a inscrição do produtor rural como MEI, pois sua atividade, propriamente
dita, não está contemplada nas atividades permitidas. Também foi questionado, se o produtor rural pode ser beneficiário da previdência social.
“Se o produtor rural produz em regime de economia familiar sem utilização de mão-de-obra assalariada (empregados), pode ser enquadrado na
Previdência Social como segurado especial”, assegurou, Elisângela.
Para o superintendente de Projetos Agrícolas, Diego Quintanilha, a palestra promovida pela Secretaria de Agricultura e a Casa do Empreendedor foi
produtiva, esclarecedora e focada.
“É importante que o produtor tenha entendimento sobre como agregar valores aos seus produtos e noções de como aumentar sua fonte de renda. E o
objetivo do curso que é fornecer aprendizado e troca de experiências para os produtores rurais, foi alcançado. Os produtores que participaram
agradeceram a oportunidade de ter uma visão sobre o controle dos custos e sobre a divisão de gastos pessoais e da propriedade. E o mais importante,
eles disseram que vão tentar aplicar na prática”, informou Diego Quintanilha.
Texto e fotos: Telma Flora | Assessora de Comunicação

https://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/palestra-de-empreendedorismo-rural-reune-agricultores/
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CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE
DESENVOLVIMENTO
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SELECIONADOS PARA “AGENTE DE
DESENVOLVIMENTO” – MINISTRADO PELO SEBRAE /RJ

Certificado da Coordenadora da Casa do Empreendedor.
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PLANTA BAIXA DA CASA
 Criamos em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
da Cidade e do Ambiente Coordenadoria Geral de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano a Planta Baixa atual da Casa do
Empreendedor e a Planta de nosso planejamento futuro da mesma.

PLANTA ATUAL
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PLANTA CONFORME PLANEJAMENTO FUTURO

46

Casa do Empreendedor

Feira de Empreendedorismo
 Participamos da Feira de Empreendedorismo, ciência e tecnologia
realizada pelo Curso Técnico de Administração do Colégio Estadual
Miguel Couto. Orientando alunos sobre formalização de empresas.
 Palestra para Empresários, contadores e corretores de imóveis –
Criadas para fortalecer, motivar e estreitar o relacionamento entre os
segmentos e trocar ideias e experiências. Expomos com transparência
nossos serviços e ouvimos demandas desses contribuintes para o
aprimoramento de nossos serviços.
Informativo nº 2 - verso
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Nosso trabalho é baseado no COMPLIANCE
Termo utilizado na Administração para reforçar que nosso
trabalho é feito conforme as LEIs e na ética coorporativa.

NOSSAS LEIS - DISPONÍVEIS PARA CONSULTA
 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL CONSOLIDADE - ATUALIZADA EM 21
DE DEZEMBRO DE 2018
 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – 4ª EDIÇÃO – JANEIRO DE
2018.
 LEI MUNICIPAL 2255 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009
 LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
 LEI MUNICIPAL 3022 DE 26 DE ABRIL DE 2019.
 MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA DA SALA DO
EMPREENDEDOR
 RESOLUÇÃO COGIRE / JUCERJA Nº 04/2019 –
 ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR 28/2016
 CARTILHA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16 DE ABRIL DE 2017 (ATIVIDADES DE
INTERESSE SANITÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.
 LEI 8846/1994 – Emissão de documentos fiscais
 LEI 13.874/19 – Declaração de direitos de liberdade econômica
 RESOLUÇÃO CGSIM nº 59 de agosto de 2020.
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PLANTÕES

Implantamos a agenda de plantões de parceiros envolvidos na
formalização de empresas.
A agenda consta no nosso portal - http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/casaempreendedor/, este portal foi criado em 2019 e reformulado em 2020.
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PLANTÃO DA CASA EM TAMOIOS
Iniciamos plantão às sextas-feiras em Tamoios com o mesmo
atendimento da Casa do Empreendedor.
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ALVARÁS EMITIDOS
Publicação de Alvarás liberados no portal da Casa do Empreendedor e
também no boletim informativo fazendário.
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DA CASA
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PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE DADOS DA CASA
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E-mails enviado aos contribuintes constituídos na
JUCERJA e com algum tipo de exigências para
regularização e liberação de alvará de localização.

Abertura de processo 49769/2019 para regularização
do Convênio do REGIN junto à JUCERJA.

62

Casa do Empreendedor

ANO DE 2020
BIBLIOTECA PARA EMPREENDEDORES
Doação de livros da Casa do Administrador - CRA RJ - na área
administrativa e outras para acesso e devolução.
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CRIAÇÃO DA NOVA LOGOMARCA DA CASA E
MISSÃO.

MISSÃO: SEMEAR EMPRESAS É A NOSSA MISSÃO.
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RESPOSTA AO QUESTIONÁRIO SOBRE A LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD
Resposta ao questionário – Casa do Empreendedor – SECRETARIA DE
FAZENDA DE CABO FRIO
Memorando 008/2020 –
Ao Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
A) Os funcionário não conhecem a lei.
B) Utilizamos o sistema da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
http://reginrj.jucerja.rj.gov.br/ , sites do governo
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-certificado-cnpjccmei/certificado-cnpj e http://www8.receita.fazenda.gov.br/ e sistemas de nota fiscal
eletrônica e tributário contratados pela Prefeitura.
C) Elisângela: Cadastra as empresas no sistema tributário de ISS, gera DAM, Cadastra no
sistema de gestão de ISS – SIG. Informa no REGIN exigências, envia DAM e acompanha o
processo digital até a liberação do alvará.
Jean: Cadastra as empresas no sistema tributário de ISS, gera DAM, Cadastra no sistema de
gestão de ISS – SIG. Informa no REGIN exigências, envia DAM e acompanha o processo
digital até a liberação do alvará.
Marcelo: Cadastra as empresas no sistema tributário de ISS, gera DAM, Cadastra no sistema
de gestão de ISS – SIG. Informa no REGIN exigências, envia DAM e acompanha o
processo digital até a liberação do alvará.
D) Sim, o setor coleta e-mail e telefone.
E) Não.
F) Sim. Ficam armazenados em pastas e no armário e algumas em pastas identificadas em cima
da mesa.
G) Os dados estão disponíveis e o acesso é restringido pelo setor de TI na rede. Salvamos
informações tanto na máquina, quanto na rede na pasta da Casa do Empreendedor.
H) Não possui.
I) Para cadastro fiscal tributário e/ou emissão de notas fiscais eletrônicas de serviços.
J) Os formulários e /ou documentos são descartados nas lixeiras do setor.
K) O setor não utiliza dispositivos externos.
L) O setor não utiliza acesso remoto.
M) Sim. Todo o nosso sistema com as informações necessárias aos cadastros dos contribuintes
vêm da internet. Sites da JUCERJA, do portal do empreendedor.gov, do sistema de nota
fiscal eletrônica.
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N) Sim. Fazemos atendimentos por e-mail também. Aceite de solicitação de cadastro de MEI,
informação sobre processo – acompanhamento e orientação em geral para legalização de
empresas.
O) O setor não tem conhecimento e nem gestão sobre esses programas. A funcionária
Elisângela tem algum conhecimento sobre spyware e malware.
P) Considero bom por ser para uso de próprio trabalho. Raras vezes para assuntos pessoais.
Q) Sim, cada funcionário tem seu próprio login.
R) Sim, os próprios sistemas solicitam as trocas de senhas.
S) Não. Temos senhas mais básicas, como por exemplo somente números.
T) Não. As senhas não são compartilhadas.
U) Nem sempre é bloqueado.
V) Não tem backup.
W) Informação a ser disponibilizada pelo setor do TI.
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NOVO FORMULÁRIO DE ALVARÁ COM A
CITAÇÃO DA NOVA LEGISLAÇÃO
LEI Nº 3.022 de 26 de Abril de 2019 - Regulamenta, no âmbito do Município de Cabo Frio,
o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais de que trata a LC 123/2016.
Resolução Nº 51 de 11 de junho de 2019 . Comitê para Gestão da Rede Nacional para a
simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM. Alterada
pela Resolução Nº 57 de 21 de maio de 2020.
Esta resolução visa a definir o conceito de baixo risco para fins da dispensa de exigência
de atos públicos de liberação para operação ou funcionamento de atividade econômica.
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
36716/2020
Processo para regulamentação da lei 3.022/2019 conforme nova resolução
sobre liberação de alvará e atividades de alto risco. Resolução nº 59 de
agosto de 2020.

HTTPS://WWW.IN.GOV.BR/EN/WEB/DOU/-/RESOLUCAO-CGSIM-N-59-DE-12-DEAGOSTO-DE-2020-271970589
RESOLUÇÃO CGSIM Nº 59, DE 12 DE AGOSTO DE 2020
Altera as Resoluções CGSIM nº 22, de 22 de junho de 2010; nº 48, de
11 de outubro de 2018; e nº 51, de 11 de junho de 2019.
O COMITÊ PARA GESTÃO DA REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA
LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS - CGSIM, consoante deliberação ocorrida em reunião ordinária no dia 4
de agosto de 2020, no uso das competências que lhe conferem o § 7º do art. 2º da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, e o inciso I do art. 2º do
Decreto nº 9.927, de 22 de julho de 2019, resolve:
Art. 1º A Resolução CGSIM nº 22, de 22 de junho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º ...................................................................................................................
V - atividade econômica de nível de risco III - alto risco: as atividades econômicas, relacionadas no
Anexo II a esta Resolução, que exigem vistoria prévia por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão
de licenças e autorizações, antes do início do funcionamento da empresa, exceto para o MEI, hipótese em que se aplica
o disposto no art. 16 da Resolução CGSIM nº 48, de 11 de outubro de 2018;
........................................................................................................................" (NR)
Art. 2º O Anexo II à Resolução CGSIM nº 22, de 22 de junho de 2010, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"

CNAE
DESCRIÇÃO
.................... ..............................................................................................................
3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia
REVOGADO
REVOGADO
3292-2/01 Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
.................... ..............................................................................................................
4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
REVOGADO
4784-9/00 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
.................... ..............................................................................................................
" (NR)
Art. 3º A Resolução nº 48, de 11 de outubro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
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"Art. 1º O procedimento especial de registro, licenciamento, alteração, baixa, cancelamento, suspensão,
anulação e legalização do MEI, por meio do Portal do Empreendedor, obedecerá ao disposto nesta Resolução, devendo
ser observado pelos órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e municipais responsáveis pelo registro, alteração,
baixa e concessão de inscrições tributárias, alvarás e licenças de funcionamento ou sua dispensa." (NR)
"Art. 3º ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
IX - adoção do mecanismo de acesso digital único do usuário aos serviços públicos, previsto no inciso II
do art. 3º do Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2018, para fins de identificação e autenticação segura do
empreendedor." (NR)
"Art. 7º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e ainda às demais
entidades e órgãos, exigirem taxas, emolumentos, custos, inclusive prévios e suas renovações, ou valores a qualquer
título referentes à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, à dispensa de licença ou
alvará, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao MEI,
incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a 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, conforme o § 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.
........................................................................................................................" (NR)
"Art. 15. ..................................................................................................................
§ 1º As informações mencionadas no caput deverão possibilitar ao MEI decidir quanto ao registro,
alteração, baixa, legalização e emissão eletrônica do Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de
Alvará e Licença de Funcionamento.
........................................................................................................................" (NR)
"Art. 16. 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.
§ 1º A Prefeitura Municipal poderá se manifestar a qualquer tempo quanto à correção do endereço de
exercício da atividade do MEI relativamente à sua descrição oficial, assim como quanto à possibilidade de que este
exerça as atividades constantes do registro e enquadramento na condição de MEI.
§ 2º REVOGADO
...................................................................................................................................
§ 4º Manifestando-se contrariamente à possibilidade de que o MEI exerça suas atividades no local
indicado no registro, o Município ou o Distrito Federal deverá notificar o interessado, fixando-lhe prazo para a
transferência da sede de suas atividades, sob pena de cancelamento do Termo de Ciência e Responsabilidade com
Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.
..................................................................................................................................
§ 6º REVOGADO
...................................................................................................................................
§ 8º O cancelamento do Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e
Licença de Funcionamento efetuado pelo Município ou Distrito Federal cancela o CCMEI definitivamente e perante
todos os demais órgãos envolvidos no registro do MEI.
§ 9º A manifestação de concordância quanto ao conteúdo do Termo de Ciência e Responsabilidade com
Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento de que trata o caput abrangerá todas as ocupações
permitidas ao Microempreendedor Individual, conforme definidas em Resolução do CGSN." (NR)
"Art. 17. O Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento conterá declaração eletrônica do MEI, sob as penas da lei, quanto:
I - ao conhecimento e atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para a dispensa de 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;
II - à autorização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades, ainda que em sua
residência, para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e
III - ao conhecimento que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura
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do Município acarretará o cancelamento da dispensa de alvará e licença de funcionamento.
§ 1º Os órgãos e entidades responsáveis pela emissão de alvarás e licenças de funcionamento deverão
fornecer as orientações e informações mencionadas no caput ao MEI ou ao seu preposto, quando de consulta
presencial, ou ainda por meio do Portal do Empreendedor.
......................................................................................................................." (NR)
"Art. 18. O Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento integrará o processo eletrônico de inscrição do MEI." (NR)
"Art. 21. As vistorias para fins de verificação da observância dos requisitos ensejadores da dispensa de
alvará e licença de funcionamento deverão ser realizadas após o início de operação da atividade do MEI." (NR)
"Art. 23. ..................................................................................................................
...................................................................................................................................
V - a expressão "Dispensado de alvará e licença de funcionamento";
...................................................................................................................................
Parágrafo único. A emissão, uso e o cancelamento do documento a que se refere o caput serão
regulados pela Prefeitura Municipal." (NR)
"Art. 24. ...............................................................................................................
...................................................................................................................................
§ 4º Enquanto o Portal do Empreendedor não dispuser de processos informatizados, integrados e
instantâneos para a pesquisa a que se refere o caput, esta pesquisa não poderá ser exigida pelos órgãos municipais,
prevalecendo, nessa situação, os efeitos do Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e
Licença de Funcionamento." (NR)
"Art. 32. No ato de inscrição e registro do MEI, este deverá se autenticar por meio do mecanismo previsto
no inciso IX do artigo 3º desta Resolução e, posteriormente, informar o número do recibo de entrega da Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), se entregue, ou o número do Título de Eleitor, quando a pessoa física que
estiver se registrando não tiver entregado a DIRPF.
......................................................................................................................" (NR)
"Art. 41. ..................................................................................................................
I - .............................................................................................................................
..................................................................................................................................
e) ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. Declaração de opção pelo Simples Nacional, de acordo com o Anexo II a esta Resolução;
3. Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento,
de acordo com o Anexo III a esta Resolução;
4. Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME), de acordo com o Anexo IV a esta
Resolução; e
5. para os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, Declaração de Capacidade, de acordo com o
Anexo V a esta Resolução.
f) nos atos de alteração, o MEI registrará sua conformidade à uma nova declaração do "Termo de Ciência
e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento ", citado acima, assinalando-a no
formulário eletrônico;
....................................................................................................................................
i) efetuada a inscrição, alteração ou baixa, os dados cadastrais e a atual situação do MEI deverão ser
disponibilizados para os órgãos e entidades responsáveis pela inscrição fiscal, pela dispensa do alvará e licenças de
funcionamento e pela sua legalização, inclusive, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
1) efetuada a inscrição do MEI, os dados cadastrais correspondentes serão disponibilizados, para os
demais órgãos e entidades responsáveis pela sua legalização, inclusive os destinados ao Simples Nacional e à
Previdência Social, e para os demais órgãos e entidades responsáveis pela inscrição fiscal e pela dispensa do alvará e
licenças de funcionamento." (NR)
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"Art. 42. ..................................................................................................................
...................................................................................................................................
V - REVOGADO;
...................................................................................................................................
VIII - dados comprobatórios da vigência da Dispensa de Alvará de Licença e Funcionamento, inclusive o
Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento; e
......................................................................................................................." (NR)
"Art. 44. O CCMEI é o documento hábil de registro e dispensa de licenciamento, para comprovar
inscrições, dispensas de alvarás e licenças e enquadramento do MEI na sistemática SIMEI perante terceiros." (NR)
"Art. 45. REVOGADO" (NR)
"Art. 46. REVOGADO" (NR)
"Art. 47. REVOGADO" (NR)
"Art. 49. Não havendo possibilidade de algum resultado referente à inscrição tributária ou à dispensa de
alvará ou licenças ser verificado no CCMEI, em virtude de os procedimentos correspondentes ainda não estarem
informatizados e integrados, o interessado deverá obter as informações nos respectivos órgãos ou entidades." (NR)
"Art. 63. A Gestão da Política Pública de Registro e Legalização do MEI, inclusive o Portal do
Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br) é de competência da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro
e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato, parte integrante da estrutura regimental do Ministério da
Economia." (NR)
Art. 4º Os anexos à Resolução CGSIM nº 48, de 11 de outubro de 2018, passam a vigorar na forma dos
anexos a esta Resolução.
Art. 5º O Anexo I à Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"

Código
CNAE

Descrição da atividade econômica

.................. ...................................................................
1032-5/99

Fabricação de conservas de legumes e
outros vegetais, exceto palmito

Condição para classificação em baixo
risco, "baixo risco A", risco leve,
irrelevante ou inexistente
...................................................................
Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente de
produto artesanal
...................................................................

.................. ...................................................................
Fabricação de tecidos especiais, inclusive
1354-5/00
artefatos
.................. ................................................................... ...................................................................
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e
1521-1/00
semelhantes de qualquer material
.................. ................................................................... ...................................................................
1531-9/01 Fabricação de calçados de couro
.................. ................................................................... ...................................................................
Desde que não haja operações de
2539-0/01 Serviços de usinagem, tornearia e solda
jateamento (jato de areia)
.................. ................................................................... ...................................................................
Desde que não haja no exercício a
3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras
fabricação de escova dental
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Desde que não haja armazenamento e/ou
geração de resíduos químicos perigosos
Desde que não haja no exercício da
atividade a fabricação de velas, sebo e/ou
3299-0/06 Fabricação de velas, inclusive decorativas
estearina utilizadas como cosmético ou
saneante
.................. ................................................................... ...................................................................
Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
4712-1/00
alimentícios - minimercados, mercearias e
armazéns
Lojas de variedades, exceto lojas de
4713-0/02
departamentos ou magazines
Padaria e confeitaria com predominância
4721-1/02
de revenda
.................. ................................................................... ...................................................................
3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e outros
artigos para escritório

" (NR)
Art. 6º Ficam excluídas as seguintes atividades econômicas do Anexo II à Resolução CGSIM nº 22, de 22
de junho de 2010:
I - CNAE 3250-7/07, Fabricação de artigos ópticos;
II - CNAE 3291-4/00, Fabricação de escovas, pincéis e vassouras; e
III - CNAE 4772-5/00, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Art. 7º Ficam incluídas as seguintes atividades econômicas no Anexo I à Resolução CGSIM nº 51, de 11
de junho de 2019:
I - CNAE 3299-0/02, Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório, com a condição para
classificação em baixo risco "desde que não haja armazenamento e/ou geração de resíduos químicos perigosos"; e
II - CNAE 4713-0/02, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Art. 8º Ficam revogados:
I - o Anexo I à Resolução CGSIM nº 22, de 22 de junho de 2010;
II - o § 2º do art. 16 da Resolução CGSIM nº 48, de 11 de outubro de 2018;
III - o § 6º do art. 16 da Resolução CGSIM nº 48, de 11 de outubro de 2018;
IV - o inciso V do art. 42 da Resolução CGSIM nº 48, de 11 de outubro de 2018;
V - o art. 45 da Resolução CGSIM nº 48, de 11 de outubro de 2018;
VI - o art. 46 da Resolução CGSIM nº 48, de 11 de outubro de 2018; e
VII - o art. 47 da Resolução CGSIM nº 48, de 11 de outubro de 2018.
Art. 9º Esta resolução entra em vigor em 1º de setembro de 2020.

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
p/ Comitê
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ANEXO I

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Declaro, sob as penas da Lei, ser capaz, não estar impedido de exercer atividade empresária e que não
possuo outro registro de empresário.

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

Declaro que opto pelo Simples Nacional e pelo SIMEI (arts. 12 e 18-A da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006), que não incorro em quaisquer das situações impeditivas a essas opções (arts. 3º, 17, 18-A e
29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006).

ANEXO III

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.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

Declaro, sob as penas da Lei, que me enquadro na condição de Microempresa, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE

Declaro, sob as penas da Lei, ser legalmente emancipado.
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ANEXO VI

DADOS A SEREM TRANSMITIDOS PARA FINS DE REGISTRO E DISPENSA DE LICENÇAS E ALVARÁ
DE FUNCIONAMENTO

1. Dados constantes da tela de coleta:
a) CPF (recuperado do mecanismo de autenticação única);
b) Nome Civil (recuperado da base CPF);
c) Identidade;
d) Nacionalidade (recuperado da base CPF);
e) Data de Nascimento (recuperado da base CPF);
f) Sexo (recuperado da base CPF);
g) Nome da Mãe (recuperado da base CPF, se houver cadastro);
h) Endereço Residencial;
i) Nome Empresarial;
j) Endereço Comercial;
k) Capital - R$ 1,00;
l) Telefone;
m) Telefone celular (recuperado do mecanismo de autenticação única);
n) E-mail;
o) CNAEs principal e secundárias (tabela de ocupações para MEI);
p) Objeto (tabela de ocupações para MEI);
q) Data de início de atividades; e
r) Data de formalização.
2. Dados atribuídos, não constantes da tela de coleta:
a) Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE; e
b) Número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
3. Declarações:
a) Declaração de Desimpedimento - Anexo I;
b) Declaração de Opção pelo Simples Nacional - Anexo II;
c) Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento
- Anexo III;
d) Declaração de Enquadramento como Microempresa - Anexo IV; e
e) Declaração de Capacidade - Anexo V.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FAZENDÁRIA DE MEI
Feita no ato da solicitação, mediante entrega de ficha
cadastral emitida pelo sistema.

OS ATENDIMENTOS E CADASTROS DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE MEI
PASSARAM A SEREM FEITOS NO ATO DA ENTREGA DOS
DOCUMENTOS COM LIBERAÇÃO DE SENHAS DE ATENDIMENTO. E
POR E-MAIL EM ORDEM CRONOLÓGICA.
CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 59 DE AGOSTO DE 2020 O MEI ESTÁ
DISPENSADO DE ALVARÁ, MAS PRECISA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FAZENDÁRIA PARA A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS.
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NOVO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS.

Acesso disponibilizado em nosso portal

http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/casa-empreendedor/
https://cabofrio.sigiss.com.br/cabofrio/index.php
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EMPRESAS CADASTRADAS NOS ÚLTIMOS 8 (OITO) ANOS

EXERCÍCIO
2013
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2016
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1285
1939
2334
1817
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ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DA
CASA DO EMPREENDEDOR
 Administração do Sistema REGIN – Processo do Convênio
nº 49769/2019.
 Cadastro das constituições e/ou alterações com os
lançamentos das taxas de TVCF e/ou Fiscalização Sanitária
das Empresas estabelecidas no Município.
 Cadastros da inscrição municipal, orientação para emissão de
notas fiscais e demais orientações aos MEIs estabelecidos no
Município.
 Cadastro, emissão das taxas e emissão de alvará para
autônomos com processos administrativos deferidos pela
fiscalização tributária.
 Controle de pagamento das primeiras vias das taxas emitidas
e anexadas no REGIN para envio à fiscalização para a análise
e/ou liberação do Alvará.
 Controle das exigências inseridas no REGIN para envio à
fiscalização para a análise e/ou liberação do Alvará.
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CONTINUIDADE DOS PLANTÕES EM TAMOIOS
Plantão de atendimento e atualização e/ou treinamento de
funcionários que atendem os mesmos serviços da Casa.
Plantão em parceria com a Associação Comercial Aliança de
Tamoios sob a presidência do Sr Willian Castro dos Santos.
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https://odia.ig.com.br/cabo-frio/2020/12/6040835-casa-do-empreendedorauxilia-interessados-na-formalizacao-de-empresas-em-tamoios.html

Casa do Empreendedor auxilia interessados na
formalização de empresas em Tamoios
Os plantões acontecem toda quarta-feira, das 9 às 17 horas, quando são
fornecidas orientações a respeito do Microempreendedor Individual (MEI) e
esclarecimento de dúvidas de como viabilizar o funcionamento de micro e
pequenas empresas
Uma equipe da Casa do Empreendedor, órgão ligado à Secretaria de
Fazenda de Cabo Frio, vem realizando uma vez por semana, atendimento
aos interessados em formalizar empresas em Tamoios. Os plantões
acontecem toda quarta-feira, das 9 às 17 horas, quando são fornecidas
orientações a respeito do Microempreendedor Individual (MEI) e
esclarecimento de dúvidas de como viabilizar o funcionamento de micro e
pequenas
empresas.
“Difundir empreendedorismo, orientando e facilitando o dia a dia do
empresário, simplificando os processos é a nossa missão. Nosso slogan é
‘Semear empresas é a nossa missão’, porque temos a missão de desenvolver
e estimular a capacidade empreendedora em Cabo Frio, promover o
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desenvolvimento local, através da prática empreendedora, viabilizar o
funcionamento de micro e pequenas empresas, desburocratizar a formalização
de pequenos negócios e oferecer suporte aos empreendedores
locais”, explica Clésio Guimarães, responsável pela Casa do
Empreendedor.
A Casa do Empreendedor conta com um Portal (que pode ser acessado em:
http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/casa-empreendedor/),
onde
o
microempreendedor pode acessar e tirar suas dúvidas. Para mais
informações, os interessados e interessadas também podem enviar e-mail
para
casadoempreendedor@fazenda.cabofrio.rj.gov.br.
A sede da Secretaria de Fazenda no Distrito de Tamoios fica no Centro
Administrativo, Loja 7, Bloco A, no Shopping UnaPark, em Unamar.
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PLANEJAMENTO FUTURO
Com a perspectiva de fomentar o
Empreendedorismo
na
Cidade de Cabo Frio, temos o projeto de fornecer
uma estação de trabalho na Casa do
Empreendedor para o setor de Planejamento
Urbano, que faz a viabilidade no Sistema do
Regin. Nossa intenção é que neste momento em
que as empresas desejam se instalar na nossa
cidade, que o tratamento seja o mais cuidadoso e
profissional possível para atrair a prosperidade.
Nosso plano é trabalhar em conjunto com o
Planejamento Urbano, a Casa do Empreendedor
e o Geoprocessamento, que detém de trabalho
de mapeamento muito detalhado e poderemos
contar com os recursos e informações
disponibilizadas, objetivando maior eficiência e
eficácia
nos
procedimentos
e
assim
trabalharemos para o avanço do crescimento de
Cabo Frio.
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 Melhoria na fachada da Casa, com painel
luminoso e lampiões para iluminação e decoração
combinando com o casarão antigo.
 Para economicidade, em substituição ao papel
especial e selo gráfico, solicitamos à empresa do
nosso sistema tributário, um QR code para
nossas fichas de inscrição das empresas – MEI.
Ocorrência 123.663 - Cabo Frio - Autenticidade para a ficha cadastral

 Programas de orientação e incentivo a startups.
 Comunicação com os Microempreendedores de
forma a avaliar o andamento e/ou crescimento
para auxiliar na melhora e/ou criar estratégias
para fomentar esses empreendimentos.
 Continuidade nos ciclos de palestras.
 Continuidade nos treinamentos dos Servidores
nos aspectos legais e para o empreendedorismo.
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COORDENADORIA DA CASA DO EMPREENDEDOR E EQUIPE
Clésio Guimarães Faria
Portaria 9595
CRA RJ 11764-5
Elisângela Ramalho Pereira
Portaria 4486
CRA RJ 2058613
Marcelo da Silva R. Faria
Matrícula: 9756949
Jean Endrick Cassiano da Silva
Portaria 5991

07 de dezembro de 2020.
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