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DECRETO Nº 375 DE 08 DE AGOSTO DE 2018 

 
 

“Regulamenta o tratamento diferenciado, 
simplificado e favorecido para as 
microempresas e empresas de pequeno 
porte, na forma que dispõe a Lei Municipal nº 
1.143 de 28 de setembro de 2017 e dá outras 
providências”. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais, 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1º. Este Decreto regulamenta o tratamento diferenciado, simplificado e 
favorecido assegurado às Microempresas (ME), às Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) e aos Microempreendedores Individuais (MEI), em correspondência com a 
Lei Municipal nº 1.143/2017, Lei Complementar Federal 123/2006 e posteriores 
alterações, bem como na Lei Federal 11.598/2007 que dispõe sobre a REDE 
SIMPLES – Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios.  
 

CAPÍTULO I 
DA CONSULTA DE VIABILIDADE LOCACIONAL 

 
Art. 2º. Fica instituída a Consulta de Viabilidade Local no Município de Guanambi, 
que reger-se-á pelas seguintes disposições:  
I – A Consulta de Viabilidade Locacional será realizada, exclusivamente, pela 
rede mundial de computadores (internet), em sistema próprio disponibilizado pela 
Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), que tem por denominação o 
sistema “REGIN”.  
II – Através do referido cadastro prévio, que será realizado na plataforma da Junta 
Comercial, o contribuinte deverá, por intermédio do formulário eletrônico 
específico, efetuar o cadastro para o pedido de Viabilidade, informando os dados 
da futura empresa, tais como endereço e atividades a serem desenvolvidas, 
dentre outros. 
III – A partir do envio do formulário através do sistema, a Prefeitura Municipal de 
Guanambi, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda, fará a análise do 
pedido, dando conhecimento ao empreendedor ou a seu contabilista, sobre a 
possibilidade ou não do exercício da atividade econômica no local indicado, bem 
como os licenciamentos necessários para efetivar o funcionamento do 
empreendimento na localidade requerida.  
IV – Se a Viabilidade for deferida pela Prefeitura de Guanambi, o empreendedor 
ou seu contabilista poderão reunir a documentação necessária que foi 
previamente informada na consulta de viabilidade e dar encaminhamento ao 
registro.  
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 V – Se a Viabilidade for indeferida pela Prefeitura de Guanambi, 
a mesma deverá ser adequada conforme as orientações prestadas, devendo ser 
retificado via sistema da Junta Comercial ou realizar uma nova solicitação.  
 

CAPÍTULO II 
DO REGISTRO 

 
Art. 3º. O empreendedor que obtiver o deferimento da Consulta de Viabilidade, 
bem como, das demais etapas, como o deferimento do “nome empresarial” pela 
Junta Comercial, poderá dar início a efetivação do registro de sua pessoa jurídica, 
observando os requisitos exigíveis e solicitados pelos órgãos reguladores.  
 
Art. 4º. O empreendedor, ou seu contabilista, deverá reunir a documentação 
informada na Consulta de Viabilidade e se dirigir ao Escritório da Junta Comercial 
do Estado da Bahia.  
 
Art. 5º. O empreendedor irá dar entrada no processo na Junta Comercial que, 
após um saneamento deste, produzirá uma manifestação acerca da sua 
habilitação ou inabilitação. 
 
§1º. O processo habilitado será encaminhado para a Secretaria Municipal da 
Fazenda, para o efetivo início do registro da empresa junto aos órgãos 
municipais.  
§2º. O processo inabilitado será gravado como “em exigência” e, o empreendedor 
ou seu contabilista, deverão retirar o processo da Junta Comercial e sanar as 
exigências solicitadas no prazo estipulado por lei e reencaminhar a documentação 
com as devidas correções para que se proceda um novo exame da solicitação.  
 
 
 

CAPÍTULO III 
DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO 

 
Art. 6º. O procedimento para concessão de Alvará de Funcionamento Provisório 
obedecerá, na forma deste Decreto, e, no que concerne a legislação correlata. 
  
§1º. O Município poderá, nos termos deste decreto, conceder Alvará de 
Funcionamento Provisório, logo após o registro na Junta Comercial do Estado da 
Bahia e, habilitar a empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sem a 
necessidade de vistoria prévia, desde que as atividades a serem praticadas pelo 
empreendimento sejam classificadas como baixo risco, na conformidade do 
Decreto Municipal 374 de 08 de Agosto de 2018, bem como os anexos I e II da 
Resolução CGSIM (Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e Legalização de Empresas e Negócios) nº 22 de 22 de julho de 
2010. 
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 §2º. O Alvará de Funcionamento Provisório terá prazo 
arbitrado pela Administração Municipal de acordo com a singularidade de cada 
atividade exercida pelo contribuinte, sendo o prazo máximo não superior a 180 
dias.  
§3º. Uma vez atendido todos os requisitos de licenciamento o Alvará Provisório 
tornar-se-á definitivo, mediante emissão de nova cártula.  
 
Art. 7º. O Alvará de Funcionamento Provisório só será concedido mediante 
assinatura, pelo responsável, do “Termo de Ciência e Responsabilidade”, 
conforme modelo do anexo II do presente Decreto.  
 

CAPÍTULO IV 
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E DO CANCELAMENTO DO ALVARÁ 

PROVISÓRIO 
 
Art. 8º. A fiscalização municipal, nos aspectos de postura, uso do solo, sanitário, 
ambiental e de segurança, relativos aos Microempreendedores, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, deverá ter natureza orientadora, quando a atividade 
ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse 
procedimento.  
 
Art. 9º. A fiscalização orientadora comportará a metodologia de dupla visita para 
lavratura de eventual auto de infração, exceto na ocorrência de reincidência, 
fraude, resistência ou embaraço a fiscalização.  
Parágrafo Único. Considera-se para fins de reincidência, a reiterada prática de ato 
delitivo, em um período de no mínimo 12 (doze) meses, contados do último 
praticado.  
 
Art. 10º. O Alvará de Funcionamento Provisório será cancelado, se após a 
fiscalização orientadora, não forem cumpridas as exigências e os prazos 
estabelecidos pelo poder público municipal.  
 
Art. 11º. O descumprimento do “Termo de Ciência e Responsabilidade”, por meio 
de ação ou omissão por parte do contribuinte, ensejará, além da possibilidade de 
cancelamento do Alvará de Funcionamento Provisório, a aplicação de sanção 
pecuniária de graduação proporcional a ação ou omissão perpetrada, bem como 
eventuais agravantes, restando comprovado dolo ou culpa por parte do utente, 
sem prejuízo a quaisquer responsabilizações civis e criminais, no tocante à 
prestação das informações fornecidas ao poder público municipal.  
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 12º. Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de 
licenciamento de empresas, deverão envidar esforços conjuntos para observar os 
dispostos na legislação pertinente e corresponder no tocante ao tratamento 
jurídico diferenciado e simplificado aos Microempreendedores Individuais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.   
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Art. 13º. Os Anexos I e II são parte integrante do Decreto.  
 
Art. 14º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 08 de agosto de 2018.  
 
 
 

Jairo Silveira Magalhães 
Prefeito do Município de Guanambi 
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ANEXO I  

 
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 
Declaro, sob as penas da lei, que conheço os requisitos legais exigidos pelo 
Estado da Bahia e pela Prefeitura Municipal de Guanambi para emissão do Alvará 
de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, 
tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares 
e restrições ao uso de espaços públicos. O não atendimento a esses requisitos 
acarretará o cancelamento do Alvará de Licença e Funcionamento Provisório. 
 

Guanambi, Dia, Mês, Ano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 

ASSINATURA DO EMPREENDEDOR 
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ANEXO II 

 
FLUXOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
I  - Fluxograma aplicado aos procedimentos administrativos de atividades 
econômicas classificadas como baixo risco, na conformidade do Decreto 
Municipal 374 de 08 de Agosto de 2018, bem como os anexos I e II da Resolução 
CGSIM (Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro 
e Legalização de Empresas e Negócios) nº 22 de 22 de julho de 2010. 
 
 
 
 
 
II – Fluxograma aplicado aos procedimentos administrativos de atividades 
econômicas classificadas como médio e alto risco, na conformidade do Decreto 
Municipal 374 de 08 de Agosto de 2018, bem como os anexos I e II da Resolução 
CGSIM (Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro 
e Legalização de Empresas e Negócios) nº 22 de 22 de julho de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


