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LEI N". I.922 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2OI9.

.INSTITUI A DECLARAÇÃO MUNICIPAL DE

DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMTCA,

ESTABELECE GARANTTAS DE LIVRE MERCADO E
DÁ oUTRÂS PRoVIDÊNCIAS."

no mursl da Prcfeitúl

atê
lCl;

I de JacBÍr an
_1.2- tb9

legais,

o Prefeito NÍunicipal de Jaciara-MT, ABDULTABAR cALvÍN MoHAMMAD no uso de suas atribuiçôes

Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei.

CAPiTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art,2'. São princÍpios quc nortciam o disposto nesta Lei:

I - a prcsunçâo dc liberdade no excrcício de atividades econômicâs;

ll - a presunção de boa-fé do paíicular; e

lll ' a intervenção subsidiária, mínima e excepcional da Adminisrrâção Pública Municipal sobrc

o excrcício de atividades econômicas.

Art. 3"' Para fins do disposto nesta tei, consideram-se atos púbricos de riberação da atividade

econômica a liccnça, a autorização, a inscrição, o registro, o alvará e os demais atos exigidos, com
qualquer denominação,. inclusive no ámbito ambiental, sanitário e de edificação, pôr órgão ou entidade da

administração pública na aplicação de legislaçâo, como condiçâo prévia para o exercício de atividade

econômica,inclusiveoinício,ainstalação,aoperação,aprodução,ofuncionamento,ouso,oexcrclcio

ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão,

instâlação, operação, produto, equipamenro, velculo, ediÍicação c outros.
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Art. I'. Fica instituÍda a Decraraçãô Municipar de Direitos de Liberdade Econôrnica, que

estabelece nonnas de Proteção à livÍe iniciativa e ao liwe exeÍcício de atividadc econômica e disposições

§obre a atuaçâo do MunicÍpio como agênte normativo e regulador, cm consonância com o disposto na L€i
Federal ' 13.874, de 20 de setembro de 2019.
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CAPITULO II

Art, 40. Sâo direitos de todâ pesso4 natural ou jurídica, essenciais pam o desenvolvimento c o
crescimento econômico do MunicÍpio:

I - dcsenvolver, para sustento próprio ou de sua famíria, atividade econômica de baixo risco, para

a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, .sem a

necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica;

ll - produzir, empregar e gerar renda, assegurada a libgdade para desenvolver atividade

econômica em qualquer horário ou dia da semana, observadas:

a) as norrtras de proteçãô ao meio ambiente, incluídas as de combate à poluiçâo sonora e à

perturbação de sossego;

b) a§ restrições advindas de obrigações do direito privado, incluídas as situaçõ€s de domínio de

um determinado bem ou de partes de um bem por mais de uma pessoa simultaneamente;

c) as normas rcferentes ao direito de vizinhança; e

d) a legislação trabalhista;

III - não ter restringida, por qualquer autoridade, sua liberdade de definir o preço de produtos e

de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda no mercado nâo regulado,

ressalvadas as situações de emergência ou de calamidade pública" quando assim declarada pela autoridadc

competentel

lV - receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da Administração Pública Municipal

quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação

estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decísões administrativas análogas

anteriores, observado o disposto em regulamento;

V - gozir de presunção de boa-fé nos atos pmticados no exercÍcio da atividade econômica, para

os quais as dúyidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanÍstico serão

resolvidas de forma a pr€servar a autonomia de sua vontadê, exceto sê houver expressa disposiçâo legal

em contrário;

VI - desenvolv€r, execnar, opcrar ou comercializâr novas modalidades de produtos e de serviços

livremente, sem a necessidade de autorização prévia para quando tâis modâlidados não forem ab cadas

por norma já existente, ou quando as normas infia legais se tomaÍem desatualizâdas por força de

desenvolvimento tecnológico consolidado intemacionalmenle, nos tcrrnos estabelccidôs em regulamento

federal, que disciplinará os requisitos para aferição da situaçâo concreta, os procedimentos, o momento e

as condições dos efeitos;

Vll - implementar, testar e oferecer, gratuitamente ou não, um novo prodüto ou serviço paIa um

grupo privado e Íestrito de p€ssoas maiores e capazes, que se valeú exclusivamente de propriedade

privada própria ou de terceiros consensuais, após livre e claro consêntimento, sem requerimento ou ato

público de liberaçâo da âtividade econômica" exceto em hipóteses de segurança nacional, de segurança

www.jaciaÍa.mt.gov.br
(66) 3461-79OO
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75
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GABINETE DO PREFEITO

pública ou sanitária ou de saúde pública, Íespeitada a legislação vigcnte, inclusiyc no que diz rcspcito à

propriedade intelectual;

vlII - ter a garantia de que os negócios jurídicos emprcsariais seúo objeto de livre estipulação

das paíes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira

subsidiária ao avençado, hipótese êm que ncnhuma norma dê ordcm pública dessã matéria seú usada paÍa

beneficiar a pane que pactuou contra ela, exceto se parlt resguardar direitos tutclâdos pela adminisÚação

pública ou de terceiros alheios ao conÍato;

tX - ter â garantia dê que, nas solicitaçôes de atos públicos de liberação da atividadc cconômica

que se sujeitam ao disposto ne$a Lei, apresentados todos os elementos neressários à insEuÉo do

proccsso, o particular recebcrá imediatamente, indcpendcote da cmissâo de liccnça provisóri4 um przzo

exprcsso qu€ estipulará o tempo máximo para a devida análise de seu pedido e que, transcorrido o prazo

fixâdo, na hipótesc de silêncio da autoridade comp€tente, impoÍtará em aprovação úcita para todos os

efeitos, ressalvadas as hipótescs expressamente vedadas na lei; e

X - arsuivar qualquer documento por meio de microfilme ou por mcio digital, conforme técnica

e requisitos estabelêcidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento Íisico para todos

os efeitos legais e para a comprovâção de qualquer ato de direito público.

§ t" Para fins do disposto no inciso I caput:

I - Consideram-se como de baixo risco as atividades econômicas Iiíadas no Anexo I desta lci.

Il - Consideram-se, igualmente, como de baixo risco as atiüdades econômicas que não cstejam

exprcssamcnte dcfinidas como de médio ou alto risco em lei ou decrcto municipal, ainda que não estejam

expressamente previstas no rol do Anexo I desta Lei.

§2'A Íiscalizaçâo do exerclcio do direito de que úala o inciso I do caput apenilli eerá realizâda

posteriormente, de oficio ou como consequência de denúncia encaminhada â autoridade competente,

cabendo à administração pública o ônus de demonshar, de forma expressa e cxcepcional, a impcriosidadc

da eventual restrição.

§ 3'Para fins do disposto no inciso Vll do câput, entende-se como restrito o grupo de intcgrântcs

nào superior aos limites específicôs eslabelecidos para a prática da modalidade de implementâção, teste

ou ofeía.

§ 4'O disposto no inciso VlÍl do caPut não se aPlica à empresa pública e à sociedade de

economia mista definidas no an. 30 e no art. 40 da Lei n' 13.303, de 30 de junho de 2016.

§ 5' O disposto no inciso lll do caput sao ie aplica:

t - às situaçôes em que o preço de produlos e de serviços seja utilizado com a finalidade de

Íeduzir o valor do tributo, d€ postergar a sua arrecadação ou de remetet lucros em forma de cuslos ao

€xterior; e

ll - â legislação da defesa da concorrência, aos direitos do consumidor e às demais disposições

protegidas por lei.

§ ó" O disposto no inciso lX do capul não se aplica quando:

I - versar sobre questõ$ tributárias de qualquer espécie;

www.iacia ra. mt. g ov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

II - versar sobre situações, prévia e motivadamente, consideradas pclo órgâo ou pÊla cntidade da

âdministraçâo pública responsável pelo âto de liberação da atividade econômica como de justificável

risco;

III - a decisão importar em compromisso financeiro da administração públicai e

lV - houvcr objeção expressa em lei ou em tratado em vigor no País.

§ 7" A aprovação rácita prcvista no inciso IX do caput não se aplica quando a titulâridadc da

solicitação for de agente público ou de seu cônjugc, companheiro ou pârentc em liúa Íeta ou colateÍ8l,

por consanguinidade ou afinidade, até o teÍceiro grau, dirigida a autoridade administrativa ou polÍtica do

próprio órgão ou entidade da administÍação pública em que desenyolva suas atividades funcioÍlais.

§ 80 Os prazos a que se refere o inciso lX do caput serâo definidos individualmente p€lo órgão

ou pela entidade da administração pública solicitado no momento do pedido, observados os parâmetros

uniformes do próprio órgão ou da entidade, não ultÍapassândo os prazos de 30 dias para atos rclacionados

à atividade de baixo risco e de 120 dias para as demais.

§ 9o É vedado exerceÍ o direito de que trata o inciso VII do caput quando a atividadc envolvcr o

manuseio de tecnologia e substâncias de uso resEito.

CAPiTULO III
DAS GARANTIAS DE LIVRE INICIATIVA

ArL 5". Ê dever da Administração Públicâ Municipal c dos demais entcs que sc ünculam ao

disposto nesta Lei, no exerclcio de regulamêntação de norma pública pertêncente à lcgislação sobÍe a qual

esta [,€i vêrsa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do podcr

,egulatório dc mancira a, indcvidâment€:

[ - criar reserva dc mercado ao favorecer, na rcgulação, grupo econômico, ou profissional, em

prcjulzo dos demais concorrentes;

II - redigir cnunciados que impeçam a enrada de novos competidores nacionais ou estrangciÍos

no mercado;

Ill - criar privilégio cxclusivo para determinado segmento econômico, que não seja acessívcl âos

demais scgmentos;

IV - exigir especificação técnica quc não seja nccessária para atingir o fim dcscjado;

V - redigir enunciados que impeçam ou retard€m a inovaçlo e s adoção dc novas tecnologiâs,

processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como dc aho

risco;

VI - aumentar os custos de transação sem dcmonsração de beneficios;

VII - criar demanda aÍiÍicial ou compulsória dc produto, serviço, ou atividadc profissional,

inclusive de uso de caÍórios, registros ou cadastros;

Vlll - introduzir limites à livre formação de socicdades empresariais ou de atividades

econômicas; e
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

IX - restringir o uso e o exercÍcio da publicidade e propaganda sobre

ressalvadas as hipôteses expressamente v€dadas em lei.

Art, 6'. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 03 DE DEZEMBRO DE 20 I9

ABD ABAR L l\l AN)rv\ÁD
PREFEITO -201'l a2020

IIONIIiVON DA SILVA
Secretário Municipal de Admin eF ças / Ponaria n". 02/2018

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

Rêgistrada ê publicada de acordo com a legislação vigente, com afixaçâo nos lugares de costume estâbelecldos por Lei

Municipal. Datâ Supl'a.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I
ATIVIDADES DE BAD(O RISCO

7 312-
2/00

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de

comunicação (Código CNAE:73 I 2200)

Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e

artísticas (Código CNAE:7490 I 05)

639t-
7 t00

Agências de notícias (Código CNAE:6391700)

73u-
4/00

Agências de publicidade (Código CNAE:731 1400)

791t-
2t00

Agências de viagens (Código CNAE:791 1200)

9609-

2/02
Agências rnatrimoniais (Código CNAE:9609202)

5590-

6l0l
Albergues, exceto assistenciais (Código CNAE:559060 I )

Aluguel de aparelhos dejogos eletrônicos (Código CNAE:7729201)7729-

2t0l

7721-

7t00
Aluguel de equipamentos recreâtivos

CNAE:7721?00)

e esportivôs (Código

7't22-

5/00
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e Similares (Código CNAE:7722500)

Aluguel de imóveis próprios (Código CNAE:681 0202)6810-

2t02

Aluguel de máquinas e

CNAE:7733 100)

equipamentos para escritório (Código1733-
r/00

7129-
2103

Aluguel de material médico (Código CNAE:7729203)

'1729-

2t02
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e

instrumentos musicais (Código CN AEl.7729202)

pessoal;

7123-

3/00

Aluguel de objetos do

CNAE:7723300)

vestuário, jóias e acessórios (Código
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cd§rÊu*Do le àor. da:o. 
^Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados

anteriormente (Código CNAE:7729299)
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7729-
2t99

691l-
7 t02

Atividâdes auxiliares da justiça (Código CNAE: 69 I I 7 02)

5232-

0/00
Atividâdes de agenciamerrto marírirno (Código CNAE:5232000)

8660-

1100
Atividades de apoio à gestão de saúde (Código CNAE:8660700)

9002-
7t0l

Atividades de artistas p[ásticos, jomalisras independentes e escritores
(Código CNAE:9002701)

9430-
8/00

At;vidades de associações de defesa de direitos sociais (Código

CNAE:9430800)

829r-
l /00

Atividades de cobrança

CNAE:8291 I 00)
e informações cadastrais (Código

6920-
6t02

Atividades de consultoria e auditoria contábil e tribunária (Código

CNAE:6920602)

7020-
4/00

Atividades de consultoria €m gestão empresarial, exceto consultoriâ

técnica específi ca (Codigo CNAE:7020400)

6920-

6t0t
Atividâdes de contabilidade (Código CNAE:692060 1 )

'7410-

2199

Atividades de design não especificadas anteriormente (Código

CNAE:7410299)

7r l9-
7 t02

Atividades de estudos geológicos (Código CNAE:1119702)

8650-

0t04
Atividades dc fisioterapia (Código CNAE:8650004)

8650-

0/06
Atividades de fonoaudiologia (Código CNAE:8650006)

5920-
ll00

Atividades de gravação de som e de edição de música (Código

CNAE:5920100)

7490-
I t04

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em

geral, exceto irnobilirírios (Código CNAE:7490 I 04)

8030- Atividades de investigação particular (Código CNAE:8030700)
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1/00

8020-
0/01

Atividades de monitoramento de
(Código CNAE:8020001 )

sistemas de segurança eletrônico

9493-

6/00

Atividades de organizações associarivas ligadas à cultura e à arte (Códigó
CNAE:9493600)

7420-

0/01

Atividades de produção de fotografias, exceto âérea e submarina (Código
CNAE:7420001)

8650-

0t02
Atividâdes de profissionais da nutrição (Código CNAE:8650002)

8220-

2t00

8650-

0/05
Atividades de terapia ocupacional (Código CNAE:8650005)

Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não

especificadas anteriormente (Código CNAE:71 19799)

Atividades veterinárias (Código CNAE:7500100), desde que o resultado

do exercício da atividade não incluirá a comercializagão e/ou uso de

medicamentos controlados e/ou equipamentos de diagnóstico por

irnagem.

662t -

5 /02
Auditoria e consultoria atuarial (Código CNAE:6621 502)

561l-
2t02

Bares e outros estabelecimentos especializâdos em scrvir bebidas
(Código CNAE:5611202)

9602-
5/01

Cabeleireiros, manicure e pedicure (Código CNAE:960250 I )

9529-
v02

Chaveiros (Código CNAE:95291 02)

4530-

7/03

Comércio a varejo de peças e âcessórios novos para veículos automotores

(Código CNAE:4530703)

4541-

2t0s

Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

(Código CNAE:4541205)
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8650-

0/03
Atividades de psicologia e psicanálise (Código CNAE:8650003)

Atividades de telearendimento (Código CNAE:8220200)

7119-
7t99

7500-

I /00
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Comércio a varejo de peças e acessórios usados paÍa veÍculos

automotores (Código CNA E:4530704)
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4530-

7/04

Comércio a varejo de pneumáticos e câmarasde-ar (Codigo

CNAE:4530705)
4s30-
7t05

4635-

4l0l

Comércio atacadista de artigos de armarinho (Código CNAE:4641903)
4641-

9 t03

464t -

9t02

4647 -

8/01

Comércio atacadistâ de artigos de escritório e de papelaria (Código

CNAE:4647801)

Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e çortinas (Código

CNAE:4649405)

Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto

profissionais e de segurança (Código CNAE:4642701)

4643-

5/02

Comércio atacadista de bolsas, malas e ârligos de viagem (Código

CNAE:4643502)

Comércio atacadista de calçados (Código CNAE:4643501)4643-

5/01

4635-

4102

Comércio atacâdista de cerveja, chope

CNAE:4635402)

refrigerante (Código

Ôomércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e

semelhantes (Código CNAE:463 7 I 07)

46s2-

4/00

Comércio atscâdista de componentes eletrônicos

telefonia e comunicação (Código CN AE:4652400)

equipamentos dee

4686-

9102
Comércio atacadista de embalagcns (Código CNAE:4686902)

Comércio atacadista de

CNAE:4651601)

equipamentos de infornrática (Código4651-

6t0t

Comércio âtacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Código

CNAE:4649407)
4649-

4101

Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados (Código

corrlrudoo us nov^ N'!rôr,
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Comércio atacadista de água mineral (Código CNAE:4635401)

Comércio atacadista de aÍtigos de cama, mesa e banho (Código

CNAE:4641902)

4649-
4t05

4642-

7lot

463',7 -

| 107

4689-

Ár&
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CNAE:4689302)3t02

4649-

4lt0
Comércio atacadi sta de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras
preciosas e semipreciosas lapidadas (Código CNAE:464941 0)

4647-

8102

Comércio atacadista de

CNAE:4647802)
livros, jornais e outras publicações (Código

4649-

4t06
Comércio âtacadistâ de

CNAE:4649406)
lustres, luminárias e abajures (Código

4679-

6/99
Comércio atâcadistâ de materiais de bonstrução em geral (Código
CNAE:4679699)

4692-

3/00
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de
insumos agropecufuios (Codigo CNAE:4692300)

469t -

5/00
Comércio atacâdista de mercadorias em geral, com predominância de

produtos âlimentícios (Código CNAE:4691 500)

4649-

4/04

Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Código

CNAE:4649404)

4637-

t/04
Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e Similares (Codigo

CNAE:4637104)

4686-

9/0r

Comércio atacadistâ de resíduos e sucâtÍrs metálicos (Codigo

CNAE:4687703)

4642-

7 t02

Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de

segurança do trabalho (Código CNAE:46a2702)

4651-

6102

Comércio atacadista de suprimentos para informática (Código

CNAE:4651602)

4641-

9l0l

4679-

6l0t Comércio âtâcadistâ de tintas, venizes e similares (Codigo CNAE
467960t)

Página 10 de 24
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Comércio atacadista de papel e papelão em bruto (Código

CNAE:4686901)

4687 -

1t0t
Comércio atacâdista de resíduos de papel e papeliio (Codigo

CNAE:4687701)

4687 -

7 t03

Comércio atacadista de tecidos (Código CNAE:4641901)

JACIAHÁ
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Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas (Código
CNAE:4542102)

4789-

0/04

Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais
de estimação (Código CNAE:4789004)

4785-

7t01
Comércio varej ista de antigüidades (Código CNAE:478570 I )

4755-

5t02
Comercio varejista de artigos de arrnarinho (Código CNAE:4755502)

4763-

6/04

Comércio varejísta de artigos de caça, pesca e camping (C&igo
CNAE:4763604)

4755-

5/03

Comercio varejista de aÍtigos de cama, mesa e banho (Código

CNAE:4755503)

4754-

7t02
Comércio varejista de artigos de colchoaria (Código CNAE:4754702)

4754-

7103
Comércio varejista de artigos de iluminação (Codigo CNAE:4754703)

4783-

l/01
Conrércio varejista de artigos dejoalheria (Código CNAE:4783101)

4774-

l i00
Comércio varejista de artigos de óptica (Código CNAE:4774100)

Comércio varejista de artigos de papelaria (Codigo CNAE:4761003)
47 61-

0/03

Comércio varejista de artigos de relojoaria (Código CNAE:4783102)
4',783-

v02

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Código

CNAE:4759801)
4759-

8/01

4782-

2t02
Comércio varejista de ârligos de viagem (Código CNAE:4782202)

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Código

CNAE:4781400)
478t-
4t00

4763-

6/02
Comércio varejista de artigos esportivos (Código CNAE:4763602)

www.jâciara,mt.9ov. br
(66) 3461-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75

Centro - Jôciara-MT // 7882O-OOO
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4542-

t/02

4789- Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Código
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0/08

4773 -

3/00
Comércio varejista de

CNAE:4773300)
artigos médicos e ortopédicos (Codigo

Cornércio varejista de bebidas (Código CNAE:4723700)

4763-

6t03

Cornércio varejista de bicicletas e triciclos; pegas e acessórios (Codigo
CNAE:4763603)

4763-

6/01

Comércio varej ista de brinquedos e' artigos Íecreativos (Código
CNAE:4763601)

47 44-

0/04
Comércio varejista de câI, aÍeia, pedra britada, tijolos e telhas (Código
CNAE 4744004)

4182-

a0t Comércio varejista de calçados (Código CNAE:4782201)

Comércio varejista de carnes - açougues (Código CNAE:4722901)

47 62-

8/00

Comércio varejistâ de discos, CDs, DVDs e fitas (Código

CNAE:4762800)

Comércio varejista de embarcações e outros veículos recÍeativos; peças e

acessórios (Código CNAE:4763605)

4789-

0/07

Comércio varej ista de equipamentos para escritório (Código

CNAE:4789007)

4',76t-

0t02
Comércio varejista dejornais e revistas (Código CNAE:4761002)

Comércio varejista de livros (Código CNAE:4761001)

47 44-

0/99
Comércio varejista de materiais de construção em geral (Côdigo

CNAE:4744099)

4744-

0/05

47 44-

0/03
Comércio varejista de nlateriais hidráulicos (Código CNAE:4744003)

www.jaciarâ.mt.9ov.br
(66) 3461-79OO
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.075
Centro - Jaciara-1.4T // 7882O-OOO
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7t00

4722-

9/0t

4763-

6t0s

1111-

0/01
Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Código CNAE:4744001)

4761-

0/01

Comércio varejista de matêriais de constÍução não especiÍicados

anteriormente (Código CNAE:4744005)
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Comércio varejista de material elétrico (Código CNAE:4742300)
47 42-
3/00

47 44-

0t02
Comércio varejista de madeira e artefatos (Código CNAE:4744007)

4771-

1104

Comércio vârejistâ de medicamentos veterinários (Código

CNAE:4771704)

47 t2-
I /00

Comércio varej ista de mercadorias em geral, com predominância de

produtos alimentísios - minimercados, mercearias e armazéns (Código

CNAE:4712100)

4729-

6/02

Comércio varej ista de mercadorias em lojas de conveniência (Código

CNAE:4729602)

4754-

7/01
Comércio varejista de móveis (Código CNAE:4754701)

4789-

0/03
Comércio varejista de objetos de arte (Código CNAE:4789003)

Comércio varejista de outros aftigos de uso doméstico não especificados

anteriormente (Código CNAE:4759899)

4759-

8t99

Comércio varejista de outros artigos usados (Código CNAE:4785799)
4785-

7 /99

4744-

0t06

Comércio varejista de pedras para revestimento (Código

CNAE:4744006)

4789-

0102
Comércio varejista de plantas e flores naturais (Código CNAE:4789002)

4729-

6/99

Comércio valejista de produtos alirnentícios em geral ou especializado

em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Código

CNAE:4729699)

4789-

0/0r
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Código

CNAE:4789001)

Comércio varejista de tecidos (Código CNAE:4755501)4755-
5/01

Comércio varejista de

CNAE:4741500)

tintas e materiais para pintura (Código4741-

5/00

4743-

r /00
Comércio varejista de vidros (Código CNAE:a743100)

www.]aciara.mt.gov.bÍ
(66) 3461-79O0
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.075
Centro - Jaciara-MT // 7g82O-OOO
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4753-

9/00

Página 14 de 24

4752-

r /00
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e

comunicação (Código CNAE:4752 I 00)

475t-
2t0t

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de

informática (Código CNAE:475 I 20 I )

Comércio varej ista especializado de instrumentos musicais e acessórios

(Código CNAE:4756300)
4756-

3/00

4757-

l/00

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos

eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicaçâo

(Código CNAE:4757100)

6810-
210t

Compra e venda de imóveis próprios (Código CNAE:6810201)

t4t2-
6t0t

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas

confeccionadas sob medida (Código CNAE:1412601)

íntimas e as

l4l l-
8/01

Confecção de roupâs íntimas (Código CNAE:l4l l80l)

1413-

4/0t
Confecção de roupas

CNAE:1413401)

profissionais, exceto sob medida (Código

t4t2-
6t02

Confecgão, sob medida, de peças do vestu ário, exceto roupas intimas

(Código CNAE:1412602)

l4l3-
4t02

Confecção, sob medida"

CNAE:1413a02)

de roupas profissionais (Codigo

13t9-
0/04

Consultoria em tecnologia da informação (Código CNAE:6204000)6204-

0/00

CorÍetagem nâ comprâ e venda e

CNAE:6821801)

avaiiação de imóveis (Código6821-

8/01

Corretagem no âluguel de imóveis (Código CNAE:6821802)682 1-

8102

Cursos preparatórios para concursos (Código CNAE:8599605)8599-

6/05

Ettt
I'h Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de

áudio e vídeo (Código CNAE:4753900)

t-
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Consultoria em publicidade (Código CNAE:7319004)

www.iaclara.mt'gtov.br
(66) 346]-7900
Av- Antônio Ferreira Sobrinho, 

,l.O75

centro - Jaciara-MT // 7882O'OOO
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cerâmica, louça, vidro e cristal (Código CNAE:2399101)
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2399-

l/0t

GOVar io uurrcrr r L Dt
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6201-

s/0 r

e programâs de computador sob encomenda (CódigoDesenvolvimento d

620?-

3/00

Desenvolvimento e licenciamento de
customiáveis (Código CNAE:6202300)

programas de computador

cenciamento de programas de computador Não-
customiáveis (Código CNÁE:6203100), desde que não haverá o
desenvolvimento de softwares que realizam ou influenciam diretamente
no diagnóstico, monitoramento, terapia (tratamento) para a saúde.

Desenvolvimento e li

7410-
2t02

Design de interiores (Código CNAE:7410202)

74t0-
u03 Design de produto (Código CNAE:7410203)

5819-

t/00
Edição de cadastros, listas

CNAE:58191 00)
e outros produtos gráficos (Código

5812-

3/01

58t2-
3/02

Edição dejornais não diários (Código CNAE:5812302)

581r-
5100

Edição de livros (Código CNAE:5811500)

581 3-

li00 Edição de revistas (Código CNAE:5813100)

Ensino de arte e

CNÂE:8592999)
cultura não especificado anteriormente (Código

8592-

9t02
Ensino de artes cênicas, excero dança (Código CNA E:8592902)

8592-
9t0t

8591 -

I /00
Ensino de esportes (Código CNAE:8591100)

8593-

7100
Ensino de idiomas (Código CNAE:8593700)

corlr.uqoo ür^ .6v^ *n&ú
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CNAE:6201501)

6203-

r /00

Edição de jornais diários (Código CNAE:58t230t)

8592-
9/99

Ensino de dança (Código CNAE:8592901)
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Ensino de música (Código CNAE:8592903)

.o{sriuiro qír rdr HÉ:ó.i
8592-

9/03

8292-

0/00

nvasamento e empacotamento sob contrato (Código CNAE:8292000),
desde que não haverá, no exercicio da atividade, o envasamento,
fracionamento e/ou empacotamento de produtos relacionados a saúde,
tâis como: engarrafamento de produtos líquidos, incluindo alimentos e

bebidas, empacotamento de sólidos, envasamento em aerossóis ou
empacotamento de preparados farmacêuticos.

E

9329-
8/03

Exploração de jogos

CNAE:9329803)
de sinuca, bilhar e Similares (Código

9329-
8/04

Exploração de jogos eletrônicos recreativos (Código CNAE:9329804)

l4t4-
2100

Fabricação de acessórios do vestuário, exceto paÍa segurança e proteção
(Código CNAE:1414200)

1529-

7/00

Fabricação de artefatos de couro não especificados
(Código CNAE: I 529700)

anteflôrmente

Fabricação de artefatos têxt€is para uso doméstico (Código
CNAE:1351100)

23t9-
2/00

Fabricação de aÍigos de vidro (Código CNAE:2319200), desde que o
resultado do exercício da atividade econômica nâo é um produto
industrial., não haverá operações de espelhação. e não haverá produçâo

de peças de fibra de vidro.

t422-
3t00

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e

tricotagens, exceto meias (Código CN AE:l422300)

3250-
7/07

Fabricação de aÍtigos ópticos (Código CNAE:3250707), desde que não

haverá fabricagão de produto para saúde.

) 521-

r/00

Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de quâlquer

nraterial (Código CNAE:1521100), desde que a área sonstruída do

empreendimento não ultrapassa 2.500m'1(dois mil e quinhentos metros
quadrados).

t092-
9t00

Fabricação de biscoitos e bolachas (Código CNAE:1092900), desde que

o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de
produto aÍesanal.

r 531-

9/01

Fabricação de calçados de couro (Código CNAE:1531901), desde que a

área construída do empreendimento não ultrapassâ 2.500m' (dois mil e

quinhentos metros quadrados).

www.iaciara.mt. gov.br
(66) 3461-79O0
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.075
Centro - Jaciara-l'4T // 7882O-OOO
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Fabricagão de escovas, pincéis e vassouras (Códig
.o!sÍ:n,!oo UH. Ho/^ í6:ôc^
o CNAE:3291400),

24
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3291-
4/00

Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos (Código

Fabricação de fi'utâs cristalizadas, balas e semelhantes (Código
CNAE:1093702), desde que o resultado do exersício da atividade
econômica não será diferente de produto artesanal.

r 099-

6t04

Fabri cação de gelo comum (Código CNAE:1099604), desde que o gelo
fabricado não será para consumo humano e não entrará em contato com
alimentos e bebidas.

t 094-

5/00

Fabricação de massas alimenticias (Código CNAE:1094500), desde que o
resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de
produto artesanâ1.

Fabricação de meias (Código CNAE: l42 I 500)

1359-

6/00

Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
(Código CNAE: t 359600)

t 091-

v02
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de
produção própria (Código CNAE: l09l 102)

r 093-

7 t0t

Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates (Código

CNAE:1093701), desde que o resultado do exercício da atividade
econômica não será diferente de produto ârtesÀnal.

1354-

5/00

3299-

0/a6

Fabricação de velas, inclusive decorativas (Código CNAE:3299006),

desde que não haverá no exercício da atividade a fabricação de velas,

sebo e/ou estearina utilizadas como cosmético ou saneante.

t4t2-
6/03

Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Codigo

CNAE:1412603)

141l-
8102

l4l3- Facção de roupas profissionais (Código CNAE:1413403)

coNírurNDo uM^ Nor^ Nrsrór
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desde que não havená no exercício a fabricação de escova dental.

ü
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r 095-

3/00
CNAE:1095300), desde que o resultado do exercício da ativídade
econômica não será diferente de especiaria ou condimento desidratado
produzido ârtesanalmente.

1093-

7t02

t42t-
5/00

Fabricação de tecidos especiais, inclusive ârtefatos (Código

CNAE:1354500), desde que a área construída do empreendimento não

uhrapassa 2.500m'?(dois rriil e quinhentos metros quadrados).

Facçãô dc roupas íntimas (Código CNAE: l4l I 802)

-h.b
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7420-

0/04
Filmagem de festas e evêntos (Código CNAE:7420004)

82t9-
9/0r

Fotocópias (Código CNAE:82 19901 )

6822-

6/00
Gestâo e administração da

CNAE:6822600)
propriedade imobiliária (Código

t2r l-
0/t

Horticultura, exceto morango (Código CNAE:t2l l0l)

7420-
0/03

Laboratórios fotográficos (Código CNAE:7420003)

561t-
2/03

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e Similares (Código
CNAE:5611203)

,tl2-
t/02

Mânutenção e reparação de aparelhos e instÍumenÍos de medid4 teste e

controle (Código CNAE:33 I 2I 02)

33 l3-
9/02

Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para

veículos (Código CNAE:33 I 3902)

3312-
t/04

Mânutenção e reparagão de equipamentos e instrumentos ópticos (Código
CNAE:33 I 2104)

33t4-
7t02

Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos,

exceto válvulas (Código CNAE:33 14702)

3314-
7/09

Mânutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros

equipamentos Não-eletrônicos pâra escritório (Código CNAE:33 14709)

33 l4-
7 /07

Manuaenção e reparagão de máquinx e âpârelhos de refrigeração e

ventilação para uso indus,rial e comercial (Código CNAE:33 14707)

33t4-
7/01

Manutenção e reparação de máquinas motrizes Não-elétricas (Código

CNAE:3314701)

33t4-
7t06

Manutenção e reparagão de máquinas, apaÍelhos e equipamentos para

instalações térmicas (Código CNAE:33 I 4706)

-1) t9-
7 /13

Manutenção e reparação de máquinas-fenâmenta (Código

CNAE:3314713)

Manutenção e reparação de motociclet8s 6 motonetas (Código

CNAE:4543900)
4543-

9/00
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3314-
7 /t2

Manutenção e reparação de válvulas industriais (Código CNAE:3314703)

7319-
0/03

Marketing direto (Código CNAE:73 I 9003)

7912-
l/00

1490-

I /99
Outras atividades profissionais, científicas e !écnicas não especificadas
anteriormente (Código CNAE:7490 I 99)

46t 8-

4/99
Outros representantes comerciais e âgentes do comércio especializado em
produtos não especificados anteriormente (Código CNAE:461 8499)

Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e pêçâs

do vesoário (Código CNAE: I 340599)

4721-

t/02
Padaria e confeitaria

CNAE:4721102)
cont predominância de revenda (Código

Pensões (alojamento) (Código CNAE: 5590603)

662t-
5/01

Peritos e avaliadores de seguros (Código CNAE:6621501)

1210-

0/00

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências fisicas e naturais

(Código CNAE:721 0000)

7220-

7100

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

(Código CNAE:7220700)

7320-

3/00
Pesquisas de mercado e de opinião pública (Código CNAE:7320300)

651l-
tl02

Planos de auxílio-funeral (Código CNAE:65 I I 102)

6319-
4t00

Portais, provedores de conteúdo e outÍos serviços de informação na

internet (Código CNAE:63 I 9400)

8219-

9/99

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio

administrativo não especificados anterioÍmente (Código CNAE:82 I 9999)

13ll- Preparação e fiação de fibras de algodão (Código CNAE: l3l I100)

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GA.BINETE DO PREFEITO

Manutenção e reparação de tratores agrícolas (Código CNAE:3314712)
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3314-

7 /03

Operadores turísticos (Código CNAE:791 2l 00)

1340-

5/99

5590-

6/03
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êovÉrNo MlrN rcrr Àr oa

brâs têxteis natu.ais, exceto algodão (CódigoPreparação e fiação de fi

9001 -

9/04

ução de espetácrrlos circenses, de marionetes e Similares (CódigoProd

CNAE:9001904)

900r-
9/03

Produção de espetáculos de dança (Código CNAE:9001903)

591l-
| /0?

Produção de filmes para publicidade (Código CNAE:591I102)

93 l9-
I /01

Produção e promoção de eventos esportivos (Código CNAE:9319101)

9001-

9t02
Produção musical (Código CNAE:900 I 902)

9001-

9/0t
Produção teâtral (Código CNAE:9001901)

7319-

0102
Promoção de vendas (Código CNAE:7319002)

4751-

2t02
Recarga de câíuchos para equipamentos de informática (Código

CNAE:4751202)

383 t-
9t99

7t00
Recuperação de materiais plásticos (Código CNAE:3832700)

9529-
U05

Reparação de artigos do mobiliário (Código CNAE:9529105)

9529-
v04

Reparagão de bicicletas, triciclos s outros veículos Não-motorizados
(Código CNAE:9529104)

9529-
1/01

Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem (Código

CNAE:9529101)

9529-
t/06

Reparação dejóias (Código CNAE:9529106)

Reparagão de relógios (Código CNAE:9529103)
95?9-

I /03

êr€E

t3t2-
0/00 CNAE: I 3 12000)

Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio (Código

CNAE:3831999)
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951r-
8/00

9512-
6t00

Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Codigo
CNAE:9512600)

952t-
5/00

9529-
U99

Reparação e mânutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e

domésticos não espeeificados anteriormente (Código CNAE:9529199)

4612-

5/00

4615-

0/00

Representântes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos,
móveis e aÍigos de uso doméstico (Código CNAE:4615000)

4618-

4/02
Representântes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e
materiais odonto-médico-hospitalares (Código CNAE:461 8402)

461 8-
4t03

Representantes comerciais e âgentes do comércio de jornais, revistas e

ouras publicações (Código CNAE:461 8403)

46t3-
3/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de

construção e ferragens (Código CNAE:4613300)

4614-

l/00
Representantes comerciais e âgentes do comércio de máquinas,

equipamentos, embarcações e aeronaves (Código CNAE:4614100)

461l-
7/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas

agrícolas e animais vivos (Código CNAE:461 1700)

4618-

4l0t
Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos,

cosméticos e produÍos de perfumaria (Código CNAE:461 8a0l )

4619-

2100

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em

geral nâo especializado (Código CNAE:46 I 9200)

4542-

l /01

Representântes comerciais e agentes do comércio de motocicletâs e

motonetas, peças e acessórios (Código CNAE:4542101)

4530-
'il06

Represenlantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios

novos e usados para veículos automotores (Código CNAE:4530706)

46t7-
6/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de Produtos

alimentícios, bebidas e fumo (Código CNAE:4617600)

4616- Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário,

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
(Código CNAE:95 I 1800)
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Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso

pessoal e doméstico (Código CNAE:9521 500)

RepÍesentantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis,
minerais, produtos siderúrgicos e químicos (Código CNAE:4612500)
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calçados e artigos de viagem (Código CNAE:4616800)
côrsriúr.oo (À. io!^ r6'óRlÂ
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8/00

45t2-
9t0l

Reprcsentantes comerciais e agentes do comércio de veículos

automotores (Código CNAE;45 1 2901 )

900?-

7t02
Restauração de obras de ane (Código CNAE:9002702)

9102-
3t02

561l-
2l0t

Restaurantes e Sirnilares (Código CNAE: 56 1 l 20 l )

8299-
7107

Salas de acesso à intemet (Código CNAE:8299707)

691t-
7/0t

Serviços advocatícios (Código CNAE:691 l70l )

821l-
3/00

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Código

CNAE:8211300)

1822-

9199

Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernagão e plastificação

(Código CNAE: I 822999)

801I-
v02

Serviços de adestrâmento de cães de guarda (Código CNAE:801 I 102)

Serviços de agronomia e de consultoria às

pecuárias (Código CNAE:7a90 I 03)

atividades agrícolas e7 490-
l /03

Serviços de alinhâmento e balanceamento de veículos automotorcs

(Código CNAE:4520004)
4520-

0/04

Tlll-
l/00

Serviços de arquitctura (Código CNAE:71 t I I 00)

4520-

0/06

Serviços de borracharia

CNAE:4520006)

parâ veículos automotores (Código

4520-

0/08
Servigos de capotaria (Código CNAE:4520008)

Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Código CNAE:7119701)
'71t9-

7l0l

Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

(Código CNAE:71 I 9703)
7u9-
? t03
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Restauração e conservação de lugares e prédios históricos (Código

CNAE:9102302)
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Serviços de dublagem (Código CNAE:5912001)
59t2-
0/01

t822-
9/0t

Serviços de encâdemaçâo e plastificaçâo (Código CNAE:1822901)

7t t2-
0/00

Serviços de engenharia (Codigo CNAE:71 12000)

8299-

7t03

Serviços de gravação de carimbos, exceto confecAão (Código

CNAE:8299703)

4520-

0/07

Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para

veículos âutomotores (Código CNAE:4520007)

Servigos de lanternagem ou funilaria e pinturâ de veículos automotores

(Código CNAE:4520002)
4520-

0/02

4520-

0/05

Serviços de lavagem, lubrificação ê polimento de veículos automotoÍes

(Código CNAE:4520005)

4520-

0/03

Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos âutomotores

(Código CNAE:4520003)

4520-

0/01

Serviços de manutengão e repaÍagão mecânica de veículos automotores

(Código CNAE:4520001)

7420-

0/05
Serviços de microfi lmagem (Código CNAE:7420005)

5912-

0102

Serviços de mixagem sonora em

CNAE:5912002)

produgão audiovisual (Código

Serviços de montagem de

CNAE:3329501)

móveis de qualquer material (Código3329-
5/01

8230-

0/01

Serviços de organização de feiras, congÍessos, exposições e festas

(Código CNAE:8230001)

Serviços de prótese dentária (Código CNAE:3250706)3250-
't/06

Serviços de tradução, interpretação e Similares (Código CNAE:7490101)

Serviços de tratamenlo

CNAE:2539002)

e revestimento em metais (Código2539-
0t02

Serviços de usinagem, tornearia e solda (Código CNAE:253

que a área consruída do emPreendimento não ultrapassa 2.500m'z (dois
9001), desde
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0/0 t

6209-

l /00

7 t20-
l/00

63ll-
9/00

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de

hospedagem na intemet (Código CNAE:631 1 900)

8599-

6104

Treinamenlo em desenvolvimento profissional e gerencial (Código

CNAE:8599604)

8599-

6/03
Treinamento em informática (Código CNAE:8599603)

620t-
5t02

Web design (Código CNAE:6201 502)

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JA,CIARA
GABINETE DO PREFEITO

mil e quinhentos metros quadrados). e não haverá operações de
jateamento (ato de areia).
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Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da

informação (Código CNAE:6209 I 00)

Testes e análises técnicas (Código CNAE:7120100), desde que não

haverá no exercício da atividade a análise de produto sujeito à vigilância

sanitária.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'9 44' DE 18 DE OUTUBRO DE 2019'

SENHORES VEREADORES,

aplicação

opresenteProjetodeLeitemporobjetivoinstituiraDeclaraçãoMunicipalde
DireitosdeLiberdadeEconômica,queestabelecenormasdeproteçãoàlivreiniciativaeaolivre
exercício de ativiaaae economical 

jisposições sobre a atuação do Estado' na esfera municipal' como

agente normativo e regulador'

lnfelizmente' no Brasil ainda prevalece o pressuposto de 31e 
as atividades

econômicas devem ser "*""'ãt' 
somente se presente expressa permissão estatal' fazendo com que

o brasileiro, em contraposiçã; ";;;;; 
no resto do mundo' não se sinta estimulado ou seguro

em investir seu t"'po, t'to|.çlo 
" 

recursos financeito' "' 'ii'ia'Í"s 
de geração de emprego e renda'

Foi buscando uma arteração dessequadro que o Governo Federal editou a Medida

provisória ns 881/201e, t"";:;;;;;;;iüp d' t-iu"'d'i"'iàno'itu"' recentementê convertida

na Lei 13.874l20rr, Or" "r,.i"i"i" 
a", ori".ro,"s voltados principalmente aos pequenos e médios

empreendedore', qu" iuntoliãt o oul"i''o oà a"'uu'otãi"' ' 'ti'idtd" 
econômica e diminuir os

entraves enfrentados o"'"';;;;;;i'"1"*i" produzir um bem ou oferecer um serviço'

Embora muitas das garantias trazidas pela lei t3"87Al2}Lg'-::i:0" aplicação

imediata para todos os 
".a., 

o'ri"J"rriro, arguns direito!.o, gr.no" repercussão.no dia-a-dia dos

cidadãos, a exempro d" fi. ;;.;;;;riao'prã"i. paÍa ati;;;de"s econômicas de baixo risco (art 3s'

l, da Lei t3.874l2olg\" otl'-"çã" aà prazo máximo otl'l'"'"tt do pedido de liberação da

atividade econômica '"0 0""' oã 
"lãvação 

tácita 1t[ 3t' rx' a' ki L3"87 412019)' carecem de

melhor regulamentação. i"i*-trJrúÉnto a niu"t .itlar.t'quanto municipal para a sua plena

De acordo com o proieto' se observadas normas de proteção ao meio ambiente'

condominiais, de vizinhança 
" 
ià''i':J j* ''i's' 

qualquer ttl"iatã" econômica poderá ser exercida

em quarquer horário ou dia dr r;;.";. o presente pr"r"r" ;;;;;;" que esse funcionamento se dará'

inclusive,emferiados,semcobrançasouencargosadicionais.

Em atenção ao exposto e diante da oportunidade de melhorar o^ambiente de

nesócios no âmbito da cidade de Jaciara' 
"Ornt-:"^.:::iiroposiçao 

à analise desta Casa de Leis e

:;;;;;;;; apolo dos nobres pares para a sua aprovaçao'

Gabinete da Presidência

iaciara(MT), 18 de outubro de 2019

VER . VAND ADE EIRAE

RESIDENTE
FL.§

(óó) 34ól -7350
oro.ml.govbr

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEPI 78820-000 - Jocioro-MT - Fone:

É-moit: contoto@comoroiocioÍo.mt'govbÍ - wwwcomorojoci

RU8
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N.9 44, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019'

lnstitui a Declaração Municipal de Direitos de

Liberdade Econômica' estabelece garantias de

livre mercado e dá outras providências'

Art. Le Fica instituída a Declaração Municipalde Direitos de Liberdade Econômica' que

estabelece normas de or.ot"Ol"'" í"*"*'ti"'"t t,:"-l:Y* exercício de atividade econômica e

disposições sobre a atuação do wtunicípio como agente noÍmativo e regulador' em consonância com

:;T'r";;;;;", r"a"'uín 13 874' de 20 de setembro de 201e'

Art. 2e São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:

| - a presunção de liberdade no exercicio de atividades econômicas;

Il - a presunção de boa-fé do particular; e

lll- a intervenção subsidiária' mínima e excepcional da Administração Pública Municipal

sobre o exercício de atividades econômicas'

Art.3eParafinsdodispostonestaLei'consideram-seatospúblicosdeliberaçãoda
atividade econômica, ti."nç.]-u'.,itorir.çao, a inscrição. o registro, o alvará e os demais atos

exisidos, com qualquer 0""";1;":"o;;;"J; ;t ambíto amulental' sanitário e de edificação' por

órgão ou entidade at to,nini'i"'ia'J;;;;tt "t 
aplic.ação de legislação' como condição prévia para o

exercício de atividade "to"ã'lt' 
inclusive o início' t^ in'Lttção' a operação' a produção' o

funcionamento, o uso, o J;:';; ou-u ."trittçao' no a'iito iúblito ou privado' de atividade'

serviço, estaberecimento, or;;; i-nrtutuçao, op"ruçao, proorto, equipamento' veiculo' edificação

CAPíTULO II

DA DECTARAÇÃO MUNICIPAL DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA

Art. 49 São direitos de toda pessoa'. natural

desenvolvimento e o crescimento econômico do Município:

ou

0
PU8

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocloro

E-moil: contoto@comoíojocioro mt govbr - www'
-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

|-desenvolver,paraSustentoprópriooudesuafamília,atividadeeconômicadebaixo
risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros

consensuais, sem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica;

ll-produzir,empregaregerarrenda,asseguradaaliberdadeparadesenvolveratividade
econômica em qualquer horário ou dia da semana, observadas:

a)asnormasdeproteçãoaomeioambiente,incluídasasdecombateàpoluiçãosonora
e à perturbação de sossego;

b)asrestriçõesadvindasdeobrigaçõesdodireitoprivado,incluídasassituaçõesde
domínio de um determinado bem ou de partes de um bem por mais de uma pessoa

sim u lta nea mente;

c) as normas referentes ao direito de vizinhança; e

d) a legislação trabalhista;

ESTADO DE MATO GROSSO

pela autoridade comPetente;

Vll - implementar, testar e oferecer, I ratuitamente ou não, um novo produto ou serviço

para um Srupo p rivado e restrito de pessoas maiores e capazes' que se valerá exclusivamente de

propriedade Privada PróPria ou de terceiros consensuais, após livre e claro consentimen to, sem

requerimento ou ato público de liberaç ão da atividade econômica, exceto em hipóteses de segurança

nacional, de segurança pública ou san itária ou de saúde pública, respeitada a legislação vigente'

inclusive no que diz respeito à propried ade intelectual; CMJ
FLS

lV-recebertratamentoisonômicodeórgãosedeentidadesdaAdministraçãoPública
Municipalquantoaoexercíciodeatosdeliberaçãodaatividadeeconômica,hipóteseemqueoato
deliberaçãoestarávinculadoaosmesmoscritériosdeinterpretaçãoadotadosemdecisões
administrativas análogas anteriores, observado o disposto em regulamento;

V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade

econômica, para os quais r, á'iuii" de interpretação do direito civil' empresarial' econômico e

urbanísticoserãoresolvidasdeformaapreservaraautonomiadesuavontade,excetosehouver
expressa disposição legal em contrário;

Vl.desenvolver,executar,operaroucomercializarnovasmoda|idadesdeprodutose
deserviçoslivremente,semanecessidadedeautorizaçãopréViaparaquandotaismodalidadesnão
foremabarcadaspornormajáexistente,ouquandoasnormasinfralegaissetornaremdesatualizadas
po.fo,çudedesenvolvimentotecnológicoconsolidadointernacionalmente,nostermos
estabelecidos em regulamento federal, quã disciplinará os requisitos para aferição da situação

concreta, os procedimentos, o momento e as condições dos efeitos;

lll - não ter restringida, por qualquer autoridade' sua liberdade de definir o preço de

produtos e de serviços .orno .oii"á'cncià de alterações.da oferta e da demanda no mercado não

regulado, ressalvadas as si,u.iã", J" 
"."rgência 

ou ie calamidade pública, quando assim declarada

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP; 78820-000 - Jocioro-MT -

E-moil: contoto@comoroiocioro.ml,govbÍ - wwwcom
Fone: (óó) 34ó l -7350
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Vlll-teragarantiadequeosnegóciosjurídicosempresariaisserãoobjetodelivre
estipulaçãodaspartespactuantes,deformaaaplicartodasasreSrasdedireitoempresarialapenas
demaneirasubsidiáriaaoavençado,hipóteseemquenenhumanormadeordempúblicadessa
matéria será usada para beneficiar a parte que pactuou contra ela, exceto se para resguardar direitos

tutelados pela administração pública ou de terceiros alheios ao contrato;

lX - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade

econômicaquesesujeitamaodispostonestaLei,apresentadostodososelementosnecessáriosà
instrução do processo, o particular receberá imediatamente' independente da emissão de licença

provisória, um prazo ur,r,",,o Out "*ipulará 
o tempo máximo para a devida análise de seu pedido e

que, transcorrido o prazo ti*aio, na hipótese de silêncio da autoridade competente' importará em

aprovação tácita para todos o' ãtuiiot,''"tttlvadas as hipóteses expressamente vedadas na lei; e

X - arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital' conforme

técnica e requisitos 
"*.u.,"J,ãá, ", 

regulamento, hipótese em que se equiparará a documento

físico para todos os 
"t"ito, 

r"g.i' 
" 

p.,, .,.ornp,o,,ção de qualquer ato de direito público'

§ 1e Para fins do disposto no inciso lcaput:

|-Consideram-secomodebaixoriscoasatividadeseconômicaslistadasnoAnexol
desta lei.

ll.Consideram.se,igualmente,comodebaixoriscoasatividadêseconômicasquenão
estejam expressarente definúa]como de medlo ou alto risco em lei ou decreto municipal, ainda

que não este.iam expressamente previstas no rol do Anexo ldesta Lei'

§2eAfiscalizaçãodoexercíciododireitodequetrataoincisoldocaputapenasserá
realizadaposteriormente,deofíciooucomoconsequênciadedenúnciaencaminhadaàautoridade
competente, cabendo a aãmini't'"çao pública o ônus de demonstrar' de forma expressa e

excepcional, a imperiosidade da eventual restrição'

§ 3s Para fins do disposto no inciso Vll do caput' entende-se como restrito o grupo de

integrantes não superior u* lirnl,", específicos estabelecidos para a prática da modalidade de

imPlementação, teste ou oferta'

§ 4e O disposto no inciso Vlll do caput não se aplica à empresa pública e-à sociedade de

economia mista definidas no art' 3s e no art' 4s da Lei ns 13'303' de 30 de junho de 2016'

§ 5e O disposto no inciso lll do caput não se aplica:

|-àSsituaçõesemqueopreçodeprodutosedeserviçosse'iautilizadocomafinalidade
de reduzir o valor do tributo, de postergar a sua arrecadação ou de remeter lucros em forma de

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de'15 de outubro de 98)

ll - à legislação da deÍesa da concorrência' aos direitos do consumidor e às demais

disposições Protegidas Por lei

ESTADO DE MATO GROSSO

custos ao exterior; e

Ruo JuÍucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - JocioÍo

E-moil: contoto@comoroiocioro mt'govbÍ - www
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

§ 6e O disposto no inciso lX do caput não se aplica quando:

| - versar sobre questões tributárias de qualquer espécie;

ll.versarsobresituações,préviaemotivadamente,consideradaspeloórgãooupela
entidadedaadministraçãopública,responsávelpeloatodeliberaçãodaatividadeeconômicacomo
de justificável risco;

lll - a decisão importar em compromisso financeiro da administração pública; e

lV - houver objeção expressa em lei ou em tratado em vigor no País'

suas atividades funcionais

§ 7e A aprovação tácita prevista no inciso lX do caput não se aplica quando a

titularidade da solicitaçao for il ag"nt" p':uf'to ou de.seu cônjuge' companheiro ou p'arente em linha

reta ou colaterat, po, .on"ii'inlJ"ot ou afinidade' até á ierceiro grau' dirigida a autoridade

administrativa ou potítica d.;;;;i;;;gã" ou entidade da administração pública em que desenvolva

§ 8e Os prazos a que se refere o inciso lX do caput serão definidos individualmente pelo

órgão ou pela entidade a' uO*ni'it'çao pública solicitado no momento do pedido' observados os

parâmetros uniformes d" próp;i;;;8ã; ou da entidade, não ultrapassando os prazos de 30 dias para

Iio, r,uir.ion.oos à atividade de baixo risco e de 120 dias para as demais

§ 9o É vedado exercer o direito de que trata o inciso vll do caput quando a atividade

envolver o manuseio de tecnologia e substâncias de uso restrito'

CAPÍTULO III,.

DAS GARANTIAS DE LIVRE INICIATIVA

Art. 5e É dever da Administração Pública Municipal e dos demais entes que se vinculam

ao disposto nesta Lei, "" "*"r.ã" 
a" regulamentaçao de norma pública pertencente à legislação

sobreaqualestaLeiVersa,"*.".o,"".-",t.itocumprimentoaprevisãoexplícitaemlei,evitaro
.iu* Ao poa"t regulatório de maneira a' indevidamente:

l- criar reserva de mercado ao favorecer' na regulação' grupo econômico' ou

profissional, em preiuízo dos demais concorrentes;

ll - rediglr enunciados que impeçam a entrada de novos competidoÍes nacionais ou

estrangeiros no mercado;

lll - criar privilégio exclusivo para determlnado segmento econômico' que não seia

acessível aos demais segmentos;

ara atingir o fim dese.iado;
lV - exi8ir especificação técnica que não seja necessária p

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 -

E-moil: contoto@comoroiocioro mt'govbÍ
Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

V - redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas

tecnologias,processosoumodelosdenegócios'ressalvadasassituaçõesconsideradasem
regulamento como de alto risco;

Vl - aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios;

Vll - criar demanda artificial ou compulsória de produto' serviço' ou atividade

profissional, inclusive de uso de cartórios' registros ou cadastros;

vlll - introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades

econômicas; e

lx - restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor

econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei'

Art. 6e Esta lei entra em vigor na data da sua publicação'

Gabinete da Presidência

Jaciara(MT), 18 de outubro de 2019'

VER. VAN tVA LIVEIRA

ESIDENTE

Ruo Jurucê, I 30] - Centro - CEP: 78820-000 - JocioÍo-MÍ - tone: (óó) 34ó1-7350
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ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I

ATIVIDADES DE BAIXO RISCO

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - JocioÍo-MT -

E-moil: contoto@comoÍojocioro'mt'govbÍ - www'com

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
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Fone: (óó) 34ól-7350
orojocioro.mt.govbÍ

Descri#CNAE
exceto em veícu los dec d dabuso pse ao ed çte nm pne c aA

02 031 21AN Ed CoCon ãac gomo uc ç

1312-
2/Oo

Agenciamento de Profissionais
esportivas, culturais epara atividades

artísticas (Códig o CNAE:7490105)
7490-
llos

Agências de notícias (Código CNAE:6391700)6391-
7lo0
137L-
4lOo

Agências de viagens (Código CNAE:7911200)7gtt-
2/OO

Agências matrimoniais (Código CNAE:9609202)9609-
zl02

Albergues, exceto assistenciais (Código CNAE:5590601)5590-
6/ot

uel de aparelhos de jogos eletrônicos (Código CNAE:7729201)
Alug

7729-
TlOL

177 2AN ECooC dVO SrtoessoÍc at p
So erem tnu aeeeu d q pu

1721-
l l0o

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e Similares (Código CNAE:7722500)7722-
s/00

Aluguel de imóveis próprios (Código CNAE:6810202)6810-
2l02

Aluguel de

CNAE:7733100

máquinas e escritório (Código
7733-
1/00

Aluguel de material médico (Código CNAE:7729203)7729-
2/03 pessoal;uso doméstico eh soía eaeo S ptu ne SedA

02 277 92AN ECooC da sUm S c ctn Soemn tS u
7129-
7l07

007l 33N lECodor 5o CSs oae eco Sar otS auod ee edA u u
7723-
3/oo especificadose domésticos5aSoSeptu Srooee duuA

92 977 92AN ECooC dne etr Io m ctn ea

7729-
? /aq

Atividades auxiliares da iustiça (Código CNAE:6911702)6911-
7l02

Atividadesdeagenciamentomarítimo(CódigoCNAE:5232000)5732-
0/00

CMJ
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Agências de publicidade (Código CNAE:7311400)
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Atividades de artistas Plásticos, jornalistas independentes e escritores

(códi o CNAE:9002701)
9002-
1/O7

Atividades de

CNAE:9430800)

direitos sociais (Código
a ssocia çõ es de defesa de

9430-
8/oo

Atividades de cobrança e informações cadastrais (Código CNAE:8291100)8291-
1/00

Atividades de

CNAE:6920602)

consultoria e tributária (Códigoã auditoria contábil
6920-
6102

rial, exceto consu ltoria técnica
Àtividades de consultoria em gestão emPresa

específica (Código CNAE:7020400)
7070-
4/oo

Atividades de contabilidade (Código CNAE:6920601)6920-
6lOr

Atividades de

CNAE:7410299)

especificadas anteriormente (Código
design não74t0-

2/ee

Atividades de estudos geológicos (Código CNAE:7119702)7LLg.
7lo2

Atividades de fisioterapia (Código CNAE:8650004)8650-
olo4

Atividades de fonoaudiologia (Código CNAE:8650006)8650-
0/06

Atividades de

CNAE:5920100)

gravação de música (Códigode som e de edição
5920-
1/00 meco o sene5rvi cd eton çoa emcnaea a odetn rme çed Sd ãtA

01 447 90EACo Ndoso Cnam booetxe cÍae
1490-
7l04

Atividades de investigação particular (Código CNAE:8030700)8030-
7 loo

CNAE:8020001)

rança eletrônico (Código
Atividades de monitorame nto de sistemas de segu

8020-
o/01

CNAE:9a93600)

culturaeàarte(Códigoativas ligadas à
Atividades de organizações associ

9493-
6/oo

exceto aérea e submarina (Código
ção de fotografias,Atividades de Produ

CNAE:7420001)
7420-
olot

Atividadesdeprofissionaisdanutrição(CódigoCNAE:8650002)8650-
oloT

Atividades de psicologia e psicanálise (Código CNAE:8650003)8650-
o/03

Atividades de teleatendimento (Código CNAE:8220200)8220-
2loo

Atividades de terapia ocupacional (Código CNAE:3650005)8650-
o/os

e arquitetura não

Có

h a an neeaan ad sa c oern ac 5et csedd atA
99I1 79EA 7NCd oetenmí Iona etad Sc cafi5e ep

7ttg-
7199

ESTADO DE MATO GROSSO

8660-
T loo

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Atividades de apoio à gestão de saúde (Código CNAE:8660700)

CMJ
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ESTADO DE MATO GROSSO

7500-
Lloo

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

Atividades veterinárias (Código CNAE:7500100), desde que o resultado do

exercício da atividade não incluirá a comercialização e/ou uso de

medicam entos controlados e/ou equiP amentos de diagnóstico Por imagem

CMJ
FLS
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Auditoria e consultoria atuarial (Código CNAE:6621502)6621-
s/oz

Bares e outros estabelecimentos especia ãm servir bebidas (Código

CNAE:5611202)

lizados
5611-
2/02

Cabeleireiros, manicure e pedicure (Código CNAE:9602501)9602-
sl01

Chaveiros (Código CNAE:9529102)9529-
Ll02

tomércio a vareio de Peças e acess novos para veículos automotoresórios

(Código CNAE:4530703)
4530-
7 /03

Comércio a vareio de Peças e acess para motocicletas e motonetasórios

(Código CNAE:4541205)
4547-
2l0s

ómércio a vareio de Peças e acess -dot p. ra veículos automotoresórios u

(códi o CNAE:4530704
4530-
7lO4

Cód ored aam ar s-caec 5omu taendo ereVAcI o a pemCo
4530-
7l1s

Comércio atacadista de água mineral (Códi8o CNAE:4635401)4635-
4lOt

Comércioatacadistadeartigosdearmarinho(CódigoCNAE:4641903)4641-
sl03

de artigos de cama, mesa e banho (Código

CNAE:4641902)

Comércio atacadista4641-
9l07 (Códigode artiSos de escriiório e de PaPelariaComércio atacadista

CNAE:4647801)
4647-
8/01

igos de taPeçaria; Persian

CNAE:4649405)

ãs e cortinas (Código
Comércio atacadista de art4649-

4lOs e acessórios, excetoout IaSeodSortaedd tS aca aatc oe rmCo
1N EACodCóne Iu aed 5s e çao a cnor SSÍip

4642-
T l0r d" bols.t, malas e artigos de viagem (Código

CNAE:4643502)

êomércio atacadista4643-
5l02

Comércio atacadista de calçados (Código CNAE:4643501)4643-
sloL refrigerante (Códigode cerveia, choPe e

CNAE:4635402)

Comércio atacadista4635-
4l02

Comércio
balas, bombons echocolates, confeitos,atacadista de

semelhantes (Código CNAE:4637107)
4637-
7lO1

e equipamentos den 5coe rt oeSen tn em ocod ea pda tSta cac oemCo
4004 56 2AN ECodoCa on acuma çcoeoÍ ne et

4652-
4lOo

Comércio atacadista de embalagens (Código CNAE:4686902)4686-
9l02
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4651-

6107

ESTADO DE MATO GROSSO

Comércio atacad ista

CNAE:4651601)

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

de equipamentos de informática (Código

CMJ
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Comércio atacadista de

CNAE:4649407)

DVDs, fitas e discos (Códigofilmes, CDs,4649-
4/07

Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados (Código CNAE:4689302)4689-
3/02

Comércio atacadista de jóias, re ierias, inclusive pedras preciosaslógios e biju

e semiprecios as lapid ada s (Código CNAE:4649410)
4649-
4lt0

Comércio atacad ista

CNAE:4647802)

de livros, jornais e outras publicações (Código
4641-
8/02

Comércio atacadista

CNAE:4649406)

e abajures (Códigode Iustres, luminárias
4649-
4l06

Comércio atacadista

CNAE:4679699)

em geral (Códigode construçãode m ateriais4679-
6le9 edcn am aneÍ odmocaI pemeto a s crcae dmedtadca staaorcoC m

029 304AE 6NCdoÍ so Cuc aeoSo an u5 m
4697-
3/00 predominância demcoaÍemeod Í 5aamedtasac daatoíe coC m

51 004E 96NC Aodo5 Ctn c oemSto aodí u
469L-
s/00 de colchoaria (Códigode móveis e artigos

CNAE:4649404)

Comércio atacadista4649-
4l04

Comércio atacadista

CNAE:4637104)

pães, bolos, biscoitosde e Similares (Código
4637-
7l04

Có 1064 68 9AN ECodur tobma eoa ee ee aat d p pd S pcao ptaaem ÍcoC
4686-
el01

Có 07 164 l8AN ECode eaou dSSre d ppdd aStaat acc( ooC em4687-
T lot metálicos (Códigode resíduos e sucatas

CNAE:4687703)

Comércio atacadista4687-
7lo3 edeaonÍro S Ssouaa ppe5oI auSta pca dataoem crCo

0l 7446 2AN EcodCóhobra aod taar neS u
4642-
7lo2

Lomércio atacad ista

CNAE:4651602)

informática (Códieode suprimentos Para
4651-
6l02

Comércio atacadista de tecidos (Código CNAE:4641901)4641-
9/01

Comércio atacadista de tintas, venizes e similares (Código CNAE: 4679601)4619-
6lOr

Comércio sob

CNAE:4542102)

consignação
motonetas (Códigode motocicletas e

4542-

u07 limentos Para animais de
tomércio vareiista de an imais vivos e de artigos e a

estimação (Código CNAE:4789004)
4789-
ol04

Comércio varejista de antigüidades (Código CNAE:4785701)4785-
7lO7

RU6

IL

)(

papelão

acessó riosde
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4755-
s/02

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Comercio varejista de artigos de armarinho (Código CNAE:4755502)

4763-
6l04

Comércio varejista de

CNAE:4763604)

artigos de caça, pesca e camping (Código

Comercio varejista de

CNAE:4755503)

artigos de cama, mesa e banho (Código4755-
sl03

Comércio varejista de artigos de colchoaria (Código CNAE:4754702)4754-
7 /O2

Comércio varejista de artigos de iluminação (Código CNAE:4754703)4754-
7 /O3
4783-
7l07

Comércio varejista de artigos de joalheria (Código CNAE:4783101)

Comércio varejista de artiSos de óptica (Código CNAE:4774100)4774-
tloo

Comércio varejista de artigos de papelaria (Código CNAE:4761003)4161-
o/03

Comércio varejista de artigos de relojoaria (Código CNAE:4783102)4183-
L/07

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e pers ian as (Código

CNAE:4759801)
4759-
slot

Comércio varejista de artigos de viagem (Código CNAE:4782202)4782-
2/02

Comércio varejista de

CNAE:4781400)

artigos do vestuário e acessórios (Código47at-
4l0o

Comércio vareiista de artigos esportivos (Código CNAE:4763602)4763-
6l02

Comércio vareiista de

CNAE:4789008)

artigos fotográficos e para filmagem (Código4789-
o/08

Comércio varêjista de

CNAE:4773300)

artigos médicos e ortopédicos (Código4773-
3/oo

Comércio vârejistâ de bebidas (Código CNAE:4723700)47 23-
7 /oo

Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Código

CNAE:4763603)
4163-
6l03

Comércio varejista de

CNAE:4763601)

brinquedos e artigos recreativos (Código
4763-
6lOt

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijo los e telhas (Código CNAE

4t 44OO4)

4744-
ol04

Comércio varejista de calçados (Código CNAE:4782201)4182-
2lOt
4722-
s/ot

Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Código CNAE:4762800)4762-
8/oo

Fts
CMJ

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP| 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350

E-moil: contoto@comorojocioÍo.mt,govbr - www.comoroiocioío.ml.govbÍ

PIIB

t3

Comércio vare.iista de carnes - açougues (Código CNAE:4722901)
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4763-
6/os

Ruo Jurucê, 
,l301 

- Centro - CEP: 78820-000 - JocioÍo-MI - Fone: (óó) 34ól -7350
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e

acessórios (Código CNAE:4763605)

LIYIJ

FLS

Comércio varejista de equipamentos para escritório (Código CNAE:4789007)4789-
oloT

Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Código CNAE:4744001)4744-
o/01
4167-
o/02

Comércio vare.iista de jornais e revistas (Código CNAE:4761002)

476L-
o/07

Comércio varejista de livros (Código CNAE:4761001)

Comércio varejista de

CNAE:4744099)

materiais de construção em geral (Código
47 44-

ol99
Comércio varejista de materiais de construção não esPecificados

anteriormente (Códi o CNAE:4744005)
4744-
o/os
4144-
0l03

Comércio varejista de materiais hidráulicos (Código CNAE:474a003)

Comércio vare.iista de material elétrico (Código CNAE:4742300)47 42-

3/oo

Comércio vare.iista de madeira e artefatos (Código CNAE: 47 44OOz)47 44-
ol02

Comércio varejista de medicamentos veterinários (Códi8o CNAE:4771704)4777-
1lO4

Comercio varejista de mercadorias em geral, com pre

produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Código

CNAE:4712100)

dominância de

Comércio varejista de

CNAE:4729602)

mercadorias em lojas de (Códigoconvenrencla4729-
6/02

Comércio vâre.iista de móveis (Código CNAE:4754701)4754-
7 /0L
4789-
o/03

Comércio varejista de objetos de arte (Código CNAE:4789003)

4759-
sles

Comércio vareiista de outros artigos de uso doméstico não espec ifica d os

anteriormente (Código CNAE:4759899)

4785-
7 /e9

Comércio varejista de pedras para revestimento (Código CNAE:4744006)47 44-

o/06
4789-
ol02

Comércio vare.iista de produtos alimentícios em Sera

produtos alimentícios não especificados anteriormente (Código
lou especia lizado em

CNAE:4729699)

4729-
6/9e

Comércio varejista de

CNAE:4789001)

suvenires, bijuterias e artesanatos (Código4789-
oloT

RU8

t1

4772-
1/oo

Comércio varejista de outros arti8os usados (Código CNAE:4785799)

Comércio vareiista de plantas e flores naturais (Código CNAE:4789002)
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4755-
s/01,

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

Comercio vârejista de tecidos (Código CNAE:4755501)

Comércio varejista de

CNAE:4741500)

tintas e materiais para pintura (Código474L-
s/oo

Comércio varejista de vidros (Código CNAE:4743100)47 43-
7/00

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de

áudio e vídeo (Código CNAE:4753900)
4753-
e/oo

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e

comunicação (Código CNAE:4752100)
4752-
1/00

Comércio varejista especializado de equipamentos e suPrimentos de

Código CNAE:4751201)informática (

4757-
2lOr

Comércio vare.iista especializado de instrumentos musicais e acessórios

(códic o CNAE:4756300)
4756-
3/oo

Comércio vare.lista especializado de peças e acessórios para apare

eletroeletrôn icos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

lh os

(códi o CNAE:4757100)

4757-

u00

Compra e venda de imóveis próprios (Código CNAE:6810201)6810-
2/07

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as con feccionadas

sob medida (Código CNAE:1412601)
t412-
6101

Confecção de roupas íntimas (Código CNAE:1a11801)14r1-
slOt

Confecção de rouPas

CNAE:1413401)

profissionais, exceto sob medida (Código1.473-

4lot
Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas

Códieo CNAE:1412602)

íntimas7472-
6/02
1413-
4l02

Consultoria em publicidade (Código CNAE:7319004)7379-
o/04
6204-
o/oo

Corretagem na comPra

CNAE:6821801)

e venda e682r-
8/07

Corretagem no aluguel de imóveis (Código CNAE:6821802)682L-
8/02

Cursos preparatórios para concursos (Código CNAE:8599605)8599-
6/os
2399-
!/ot

Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros tra
Código CNAE:2399101)

b a lhos em cerâmica,

louça, vidro e cristal (

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Código

CNAE:6201501)
620L-
s/01

Ruo Jurucê, 
,l301 

- Centro - CEP: 78820-000 - Jocloro-lvlT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt.govbr - www.comorojocioro.ml.govbr

t5

Confecção, sob medida, de roupas profissionais (Código CNAE:1413402)

Consultoria em tecnologia da informação (Código CNAE:6204000)

avaliação de imóveis (Código

CMJ
ts
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6207-
3lo0

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - JocioÍo-MÍ - Fone: (óó) 34ól-7350
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador

customizáveis (Código CNAE:6202300)

J
Itrs
inus

6203-
L/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computa

customizáveis (Código CNAE:6203100), desde que não haverá o

desenvolvimento de softwares que realizam ou influenciam diretamente no

dor Não-

d iagnóstico, monitoramento, tera Pia (tratamento) pa ra a saÚde.

74LO-

2/02
Design de interiores (Código CNAE:7410202)

DesiBn de produto (Código CNAE:7410203)7410-
2l03

Edição de cadastros, listas

CNAE:5819100)

e outros produtos gráficos (Código5819-
L/OO

Edição de jornais diários (Código CNAE:5812301)5872-
3/ot
5812-
3/02

Edição de jornais não diários (Código CNAE:5812302)

5811-
s/oo

Edição de revistas (Código CNAE:5813100)5813-
7/OO

Ensino de arte e cultura
CNAE:8592999)

especificado anteriormente (Códigonao8592-
el9s

Ensino de artes cênicas, exceto dança (Código CNAE:8592902)8592-
s/02

Ensino de dança (Código CNAE:8592901)8592-
9/Ot
8591-
!/oo

Ensino de esportes (Código CNAE:8591100)

8s93-
T lOO

Ensino de música (Código CNAE:8592903)8592-
elo3

Envasamento e empacotamento sob contrato (Código CNAE:

exercício da atividade, o envasamento,

fracionamento e/ou empacotamento de produtos relacionados a saúde, tais

como: engarrafamento de produtos líquidos, inctuindo alimentos e bebidas,

empacotamento de sólidos, envasamento em aerossóis ou empacotamento

8292000),

de prep a rados fa rmacêuticos

desde que não haverá, no

8292-
0/00

9329-
8/03

Exploração de.iogos eletrônicos recreativos (Código CNAE:9329804)9329-
8/04

Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e pro

(Código CNAE:1414200)

teçãot4t4-
2loo

tb

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Edição de livros (Código CNAE:5811500)

Ensino de idiomas (Código CNAE:8593700)

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e Similares (Código CNAE:9329803)



1529-
T lOO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de'15 de outubro de 98)

Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente (Código

CNAE:1529700)

1351-

tloo
Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico (Código CNAE:1351100)

Fabricação de artigos de vidro (Código CNAE:23192

resultado do exercício da atividade econômica não é um

não haverá operações de espelhação e não haverá produção de peças de

fibra de vidro.

00), desde que o
produto ind ustrial.,23t9-

2/oo

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em ma

Código CNAE:1422300)

lh arias e tricotagens,

exceto meias (

1.422-

3/oo
Fabricação de artigos ópticos (Código CNAE:3250707

h averá fabricação de Produt

), desde que não

o ara sa ú de.
3250-
7 /o7

material (Código CNAE:L521100), desde que

empreendimento não ultrapassa 2.500m'?(dois mil e quinhentos metros
a

q u ad rad os).

bolsas e semelhantes de qualquerFabricação de artigos Para viagem,
área construída do7527-

1/00

Fabricação de biscoitos e bolachas (Código CNAE:10929

resultado do exercício da atividade econômica

00), desde que o

p roduto a rtesana l.

não será diferente deLOg2-

e/00

Fabricação de calçados de couro (Código CNAE:l-531901

construída do empreendimento não ultrapassa 2'500m'z (dois mil e
), desde que a área

q uin hentos metros q uad rados).

1531-
el0L

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras (Código CNAE:3291400), desde

o haverá no exercício a fabricaçãque nã o de escova d ental.
3297-
4/00

Fabricação de especiarias, molhos, temperos e con

CNAE:1095300), desde que o resultado do exercício da atividade econômica

não será diferente de especiaria ou condimento desidratado produzido

ârtesanalmente

dimentos (Código

1095-
3/oo

Fabricação de frutas cristalizadas, balas e seme

CNAE:1093702), desde que o resultado do exercício da atividade econômica
lhantes (Código

não será diferente de P roduto artesanal

1093-
7 /O7

Fabricação de gelo comum (Código CNAE:1099604), de

fabricado não será para consumo humano e não entrará em contato com
sde que o gelo

alimentos e bebidas.

1099-
6/04

Fabricação de massas alimentícias (Código CNAE:1094

resultado do exercício da atividade econômica não
500), desde que o
será diferente de

p roduto a rtesa n al

1094-

s/00

Fabricação de meias (Código CNAE:1421500)7427-
s/00

Fabricação de outros produtos têxteis não especi

Código CNAE:1359600)

ficados anteriormente1359-

6/00
Fabricação de produtos de padaria e

Código CNAE:1091102)produção p rópria (

1091-
t/02

CMJ
FLS

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-N/'lT - Fone: (óó) 34ól -7350
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1093-
7lO7

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates (Código

CNAE:1093701), desde que o resultado do exercício da atividade econômica

não será diferente de P roduto artesan al

1354-
s/00

Fabricação de tecidos especiais, inclusive art

desde que a área construída do empreendi
efatos (Código CNAE:1354500),

mento não ultrapassa 2.500m'l

uadrados).dois mil e quinhentos metros

Fabricação de velas, inclusive decorativas

que não haverá no exercício da atividade a

(Código CNAE:3299006), desde

fabricação de velas, sebo e/ou

earina utilizadas como cosmético ou saneante.est

3299.
o/06

Facção de peças do

CNAE:1412603)

vestuário, exceto roupas íntimas (Códigot4L7-
6l03

Facção de roupas íntimas (Código CNAE:1411802)7417-
8l07

Facção de roupas profissionais (Código CNAE:1413403)1413-
4103

Filmagem de festas e eventos (Código CNAE:7420004)7470-
ol04
8279-
elot Fotocópias (Código CNAE:8219901)

cestão e administração da propriedade imobiliária (Código CNAE:6822600)6822-
6/Oo

Horticultura, exceto morango (Código CNAE:121101)LzlL-
ol7

Laboratórios fotográficos (Código CNAE:7420003)7 420-

0l03
5611-
zl03

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e Similares (Código CNAE:5611203)

3372-
7/02

Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e

co ntrole (Código CNAE:3312102)

Manutenção e reparação de baterias e acumu ladores elétricos, exceto Para

veículos (Códi o CNAE:3313902)
3313-
el02

Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos

CNAE:3312104)

ópticos (Código
3312-
7/O4

Manutenção e reparação de equipamentos hidráu licos e pneumáticos,

Códieo CNAE:3314702)exceto válvu las (

3314-
7 /O2
33L4-
7lO9

Manutenção e reparação de máquinas de escrever, ca

amentos Não-eletrônicos para escritório (Códi

lcular e de outros

equrp o CNAE:3314709)

Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos

so industrial e comercial (Códig
de refrigeração e

ventilação pa ra u o CNAE:3314707)
3314-
7lO7

Manutenção e reparação de máquinas motrizes N

CNAE:3314701)

ão-elétricas (Código
331.4-

7 /07
Manutenção e reparação de máquinas, apare lhos e equipamentos Para

insta la ões termicas (Códi o CNAE:3314706)
3314-
7106

lcroJ
Fts
RUB
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

3314-
7 /L3

Manutenção e reparação de máquin as-ferramenta (Código CNAE:3314713)

Manutenção e rePa ração

CNAE:4543900)

de motocicletas e motonetas (Código4543-
9/Oo

Manutenção e reparação de tratores agrícolas (Código CNAE:3314712)331.4-

7 /72
33 L4-

7 /03

Marketing direto (Código CNAE:7319003)73L9-
o/03

Operadores turísticos (Códi8o CNAE:7912100)7972-
1/00

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas n

Código CNAE:7490199)

ão especificadas

anteriormente (

1490-
Ll99
4618-
4/99

outros representantes comerciais e agentes do com ércio especializado em

prod utos não esPeci ficados anteriormente Código CNAE:4618499)

Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e Peças do

vestuá rio (Códi o CNAE:1340599)
1340-
s/e9

Padaria e confeitaria
CNAE:4721102)

com predominância de revenda (Código47Zt-
t/02

Pensões (alojamento) (Código CNAE:5590603)s590-
6l03

Peritos e avaliadores de seguros (Código CNAE:6621501)6627-
sl0L

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ci ências físicas e naturais

(códieo CNAE:7210000)
721.O-

o/oo
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

(códi o CNAE:7220700)
7220-
1loo

Pesquisas de mercado e de opinião pública (Código CNAE:7320300)7320-
3/oo
6511-
Ll02

Planos de auxílio-funeral (Código CNAE:6511102)

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços

Código CNAE:6319400)

nade informação

internet (

6319-
4/OO

Preparação de documentos e serviços espec

ad m inistrativo não esPecifica dos anteriormente (Códig
ializados de aPoio

o CNAE:8219999)
8279-
s/ss

Preparação e fiação de fibras de algodão (Código CNAE:1311100)1311-

7/oo
Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto a

CNAE:1312000)

lgodão (Códigot3L2-
0/00

Produção de espetáculos circenses, de marionetes e Similares (Código

CNAE:9001904)
9001-
9l04

Produção de espetáculos de dança (Código CNAE:9001903)9001-
9/03

Fts
CMJ

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - JocioÍo-MI - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comoÍojocioro.mt,govbr - www.comoroiocioro.mt.govbr

RUB

H

ESTADO DE MATO GROSSO

Manutenção e reparação de válvulas industriais (Código CNAE:3314703)



ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

5911-
t/02

Produção de filmes para publicidade (Código CNAE:5911102)

ci4-t

Ruo Jurucê, l30l - CentÍo - CEP: 78820-000 - JocioÍo-ÍvlT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: conloto@comorojocioro.mt,govbr - www.comorojocioro.mt.govbÍ

Produção e promoção de eventos esportivos (Código CNAE:931910U9319-
7/ot

P rod ução musical (Código CNAE:9001902)9001-
9l02

Produção teatra I (Código CNAE:9001901)9001-
9lO1

Promoção de vendas (Código CNAE:7319002)7379-
o/02

Recarga de cartuchos Para

CNAE:4751202)

equipamentos de informática (Código4757-
zl02

Recuperação
CNAE:3831999

metálicos, exceto alumínio (Códigode materiais3831-
9/99

Recuperação de materiais plásticos (Código CNAE:3832700)3832-
7 loo

Reparação de artigos do mobiliário (Código CNAE:9529105)9529-
t/os
9529-
1104

Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos Não-motoriza

CNAE:9529104)

dos (Código

9529-
1/O7

Reparação de jóias (Código CNAE:9529106)9529-
7/06
9529-
7l03

Reparação de relógios (Código CNAE:9529103)

neparaçao e manutenção de computadores e de equipamentos peri

(Códieo CNAE:9511800)

féricos9511-
8/oo

Reparação e manutenção de equipamentos comunicação (Códigode

CNAE:9512600)
9512-
6lOo

Reparação e manutenção de equipamentos e letroeletrôn icos de uso Pessoal

Códieo CNAE:9521500)e doméstico (

9527-
s/00

Se o5 a S eu a em tn 5ooet 5 ee pboe uo rt so q pun et n o damar a o eeR a çãçp
N 9E 2 19 99n oc d o Cn Íe o mÍ e tef ca od a tsn oa Se ecod em ts c So p

9579-
1/ee

Representantes comerciais e agentes do comércio

rodutos siderú rgicos e q uímicos (Código CNAE:4612500)

de combustíveis,

minerars,
4612-
s/00
4675-
o/oo

Representantes comerciais e agentes do comércio de e

os de uso doméstico (Códig

letrod omésticos,

móveis e arti o CNAE:4615000)

Representantes comerciais e agentes do comércio

mãteriais o d o nto-m éd ico- h osp ita la res (Cód

e instrumentos e

o CNAE:4618402)

d4618-
4/02
4618-
4/03

Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e

Código CNAE:4618403)outras Publicaçôes (

Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de

construção e ferragens (Código CNAE:4613300)
4613-
3/00

?U8
FLS

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem (Código CNAE:9529101)
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46\4-
LIOO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas,

e uipamentos, embarcações e aeronaves (Código CNAE:4614100)

Ruo Jurucê, 
,l301 

- Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-N/T - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comorojocioro,ml.govbÍ - www.comoroiocioro.mt.govbr

Representantes comerciais e agentes do comércio de

rícolas e animais vivos (Código CNAE:4611700)

matérias-primas

ag
4611-
T loo

Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos,

cosméticos e prod utos de erfumaria (Código CNAE:4618401)
4618-
4/OL

4679-
2/oo

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em Eera

ecia llzado (Código CNAE:4619200)não esp

4542-
7/07

Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e

motonetas, peças e acessórios (Código CNAE:4542101)

Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acess

ara veículos automotores (Código CNAE:4530706)

oío5

novos e usados p
4530-
7 /06

Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios,

bebidas e fumo (Código CNAE:4617600)
46t7-
6/oo
4676-
8/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário,

ados e artigos de viagem (cal Códi o CNAE:4616800)

4572-
9/01

Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores

Código CNAE:4512901)

9002-
7 /O2

Restauração e conservação

CNAE:9102302)

prédios históricos (Códigoede lugares9702-
3/02
5611-
2/OL

8299-
7 /O7

Salas de acesso à internet (Código CNAE:8299707)

6911-
7 lor

Serviços combinados de

CNAE:8211300)

escritório e apoio administrativo (Código8211-
3/00
7822-
eles

Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plasti

(Código CNAE:1822999)

ficação

8011-
Ll02

Serviços de adestramento de cães de guarda (Código CNAE:8011102)

7490-
7l03

Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

Código CNAE:7490103)

Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotore§ (Código

CNAE:4520004)
4520-
o/04
Tttt-
7/OO

Serviços de arquitetura (Código CNAE:7111100)

Serviços de borracharia para veículos automotores (Código CNAE:4520006)4520-
0/06

Serviços de capotaria (Código CNAE:4520008)4520-
o/08

RUB

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Restauração de obras de arte (Código CNAE:9002702)

Restaurantes e Similares (Código CNAE:5611201)

Serviços advocatícios (Código CNAE:6911701)

CMJ
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7719-
7 /o7

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Código CNAE:7119701)

7Llg-
7 /o3

Serviços de desenho técnico relacionados
(Código CNAE:7119703)

à arquitetura e engen ha ria

s912-
o/oL

Serviços de dublagem (Código CNAE:5912001)

Serviços de encadernação e plastificação (Código CNAE:1822901)t8z2-
9l07

Serviços de engenharia (Código CNAE:7112000)
7LLz-
o/oo
8299-
7 /O3

Serviços de gravação

CNAE:8299703)

de carimbos, exceto confecção (Código

4520-
oloT

Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos

automotores (Código CNAE:4520007)

Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
(Código CNAE:4520002)

4520-
o/02
4520-
o/os

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Códi CNAE:4520005)

4520-
o/03

Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
(códi o CNAE:4520003)

Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
(códi o CNAE:4520001)

4520-
o/07

Serviços de microfilmagem (Código CNAE:7420005)7420-
o/os

Serviços de mixagem

CNAE:5912002)

produção audiovisual (Códigosonora em5972-
ol02
3329-
slot

Serviços de montagem de

CNAE:3329501)

móveis de qualquer material (Código

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Código

CNAE:8230001)
8230-
o/ot
3250-
7106

Serviços de prótese dentária (Código CNAE:3250706)

Serviços de tradução, interpretação e Similares (Código CNAE:7490101)7 490-
1/01

Serviços de tratamento e revestimento em metais (Código CNAE:2539002)2539-
ol02

Serviços de usinagem, tornearia e solda (Código CNAE:2539001), desde que

a área construída do empreendimento não ultrapassa 2.500m2 (dois mil e

quinhentos metros quadrados). e não haverá operações de.jateamento Uato

de a reia ).

2s39-
o/o1

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
(Código CNAE:6209100)

6209-
1/OO

exercício da atividade a análise de p roduto sujeito à vigilância sanitária
7r20-
7/oo

CMJ
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Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de

hospedagem na internet (Código CNAE:6311900)

8599-
6/04

Treinamento em desenvolvimento profissiona I

CNAE:8599604)

e gerencial (Código

8599-
6/03

Treinamento em informática (Código CNAE:8599603)

620L-
s/02

Web design (Código CNAE:6201502)

CMJ

RUB
Fts
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pAnrcrR ruRÍorco 095 / 2ots

,|tr
lqltt l,tq PRoJETo DE LEI N9 04412019, INSTITUI A DECLARAçÃo

MUNICIPAL DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONOMICA,

ESTABELEcE GARANTTAS DE LtvRE MERcADo e oÁ ourRas

pRovroÊructas.

GA.$,,
nrurónro

direitos de

providências.

O Projeto de Lei dispõe sobre a instituição da declaração munlcipal de

liberdade econômica, estabelece garantias de livre mercado, e dá outras

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa

a presente aná lise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei e seu Anexo l.

A inlciativa do projeto encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, I

da Constituição Federal, competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Art. 30. Compete aos Municípios:

| - legislar sobre a5suntos de interesse local;

Além disso, nos termos da Lei Orgânica do Município de Jaciara/MT:

Rua rurucê, 1301-CentÍo-C€P78820-000-Jaciara/MT-Fone: (66)3a61,73S0 - Fax: {66)3461,7373 - Sitê
www.camârajaciara.m!.gov.ba

d

W
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Art. 15. Compete privativamente ao Município:

l- legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações

federal e estaduâlno que couber;

Ademais, o presente projeto de Lei busca adequar à realidade local as

mudanças implementadas pela Lei Federal ns t3.Bl4/2019, chamada de ,,lei de liberdade

econômica".

Logo, se busca sintonia e simetria apenas da parte da nova legislação que

abarca a responsabilidade dos municípios, exatamente na esteira do que permite o artigo 30, I

da Constitu ição Federa l.

Além do mais, o presente proleto de Lei pode iniciar-se no Legislativo,

pois não se trata de criação de cargos, empregos e funções públicas, e nem afeta ao regime

jurídico dos servidores públicos, assim como não trata de matéria orçamentária e tributária,

não adentra as regras do plano diretor e não toca na organização administrativa do poder

Executivo, apenas busca dar efetividade no plano municipal das novas regras destinadas aos

municÍpios pela Lei Federal ne 73.814/2019.

Muito embora o anexo do presente projeto já preveja uma extensa lista

de atividades econômicas consideradas de baixo risco, tal fato não pode ser interpretado como

afronta à capacidade administrativa do Poder Executivo, pois este pode regular a lista, incluindo

ou excluindo atividades ali listadas, sendo que o inciso ll do §1s do artigo 4s do projeto deixa

evidente que lei ou decreto municipal posterior possa incluir ou não determinâdas atividades.

Noutra seara, verifica-se que o inciso I do artigo 4e do presente projeto

refere-se à expressão "atividade econômica de baixo risco", a qual é conceituada no inciso I do

§1e, sendo as atividades econômicas de baixo risco aquelas listadas no Anexo I do projeto.

rffi
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Em face de o assunto ser novo e ainda não consolidado doutÍina e

.iurisprudencia lmente é plenamente possível que a lista do Anexo ldo projeto seja ampliada

pelo Poder Executivo, podendo até mesmo ser por meio de decreto.

Portanto, não há óbices quanto à legalidade do projeto de Lei em análise

coNcrusÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do projeto

de Lei.

No que tange ao mérito, a Procuradoria.lurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regime ntais vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de determinada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...) o agente a quem incumbe opinar

não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida, visto que coisas diversas são

opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

É o parecer.

Jaciara/MT, 1.2 de nqvlmbro de 2019.

\-\Nr{qu
MICHEI KAPPES

oAB/MT 14.185

Ruô Jurucê, 1301-Centro -CEP 78820,000
www.camârêiaciàra.mt.gov-br

CMJ
FLS

JÂciêra/MT - Fone: (66)3461-7350 - fêx: (66)3461-7373 - 5it€

RUB

eÁ

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNtctPAL DE JAcIARA
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COMISSAO D CONSTIrurcÃo oE JUSTICAERED cAo

PROJETO LEI N.O 44,D8 18 DE OUTUBRO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

RELATORIO

I-E POSICAO DA MATE RIA EM EXAME

E submetido à comissão o Projeto de Lei acima especificado, que

"Institui a declaração municipal de liberdade econômica, estabelece garantias

de llvro mercado e dá outras providências".

II - CONCL SOES DORE OR

da matéria.

São as conclusões.

VEREADOR TIAG EREIRA DOS SAN TOS

Membro Suplente da Comiss o de Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACTARA(MT), 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Apresentado expediente a esta Comissão, esta, acompanhando o
parecer lurídico acostados aos autos, deu-o como apto à votação em Plenário'

consoante aludido Parecer, a matéria não fere o princípio da separação dos

poderes, podendo iniciar-se neste Poder Legislativo, além disso, não^.versa

iobre matéria orçamentária ou tributária, tampouco busca modificações na

organização administrativa, tem por escopo dar mais efetividade em plano

münicipai de novas regras destinadas aos municípios, implantada pela Lei

Federal n.o 13.87 412019.

A Comissão acatou as justificativas, após análise, tendo este relator se

manifestado no sentido de óue presentes estão os aspectos constitucional,

legal e regimental; e no mérito reconhecido a oportunidade e a conveniência

, i:or - c"ntro -1tP 78820-000 - Jacià ralMÍ - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 site
Kua

CMJ
Fls
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n's 7L4, de 15 de outubro de 98)

coMISS OD coNSTIT ICAO DE] STICAEREDA o

PROJETO LEI N.O 44, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019'
PODER LEGISLATIVO

rrr - DEcrsÃo oe comrssÃo

AComissãodeConstituição,JustiçaeRedaçãoreunidanestadatainfra,
após a apreciação Oo àãÉtOrio elaborâdo pelo nobre Edil relator, passa à

votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR TIAG IRA DOS SANTOS

Membro SuPlente da Comissã de Constituição, Justiça e Redação

Pelas Conclusões:

VEREADOR ES DE SOUZA

Vice-Presidente da Comissã odeCo tituição, Justiça e Redação

VEREADOR
Secretário da

JORGE DE SOU ZA

ção, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACTARA(MT), 25 DE NOVEMBRO DE 2019'

l{,rd lr}.ucê, 1301 -CÉntro--Ctl-r/88?O-00Ô lacraÍa/MT Fone: {66)3461-735Ô - fâx: {66)3461-7373 - Site

!i!w.cân1aíêlacia,a.mt.gov,br

ES I.'EIIN
de

?y!e
8s§4-



De acordo com o artigo 107 do Regimento Interno, e diante da decisão

unânime dos membros presentes da comissão quanto a aprovação do

relatório apresentado, e após a discussão e votação emite PARECER

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂUANA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N.O 44,DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

ravonÁvel a matéria do Presente Pr to de Lei

VEREADOR TIAGO P REIRA DOS SANTOS
Membro Suplente da Comissão d Co ição, Justiça e Redação

VEREADOR
(

RIGUES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comissão de sntituição, Justiça e Redação

ANDO JORGE D E SOUZA
daCo

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
JACTARA(MT), 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

nstituição, lustiça e Redação
VEREAD

Secretá rio

Rua lurucê. 1301 - Centro
www.camaíaiaciara.mt.gov.bl

P 78820-COO - Jaciara/MT - tone: {66)3461-7350 - Faxi (66)3461-7373 - Site

CHARLES FE
ão de

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO DE JUSTICA E REDACÃO

PARECER:

M
taug4Q l
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PROJETO DE LEI

PMJ PROTOCOLO
NEUSA 27 / lt/2079
CAETANO 16:50 PMJ ;unÍorco

Recebido Data
Recebimento

NãO
00/00/0000
00:00

Observações

E Ver Obs:
SEGUE PARA
PROCEDIMENTO

tado Data
lTamrte

e Tram
por

Orgão
de
Destino

Setor de
Destino

Recebido
por

I

Consulte o Andamento do processo em: http:,//www.iaciara,mt,gov,brl protocolo/consulta/

Gerado em: 27 / fL/2O19 76:50 Servidor: Neusa Caetano I Setor: PROTOCOLO I Ór9ão: PMJ

Tramitação do processo:
Ór9ão
de


