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Altera o § 1º do art. 4º da
Lei Complementar nº 876,
de 3 de março de 2020 –
que Ins�tui a Declaração
Municipal de Direitos de
Liberdade Econômica –,
considerando como de
baixo risco a a�vidade
principal de Classificação
Nacional de A�vidades
Econômicas nº 4729-6/01
- Tabacaria.

 

À CCJ, CEFOR e CUTHAB,

Vem a esta Comissão, para parecer conjunto,  Projeto de Lei Complementar do Legislativo de Autoria do
Vereador Airto Ferronato, que Inclui § 2º no Artigo 4º da Lei Complementar nº 876, de três de março de
2020, e renumera os demais, incluindo a atividade principal nº 4729-6/01 – Tabacaria como atividade de
baixo risco.

Remetido o PLCL à Procuradoria Legislativa, que apresenta suas razões, demonstrando que a matéria é de
interesse local e não se inclui entre as de iniciativa reservada. Entende que a classificação de determinada



atividade como de “baixo risco” deveria estar lastreada em estudo técnico, mas não vislumbra óbice de
natureza jurídica na proposição. Que a proposição possa ser complementada com os estudos necessários se
for do entendimento geral.

É o relatório sucinto.

Sumariamente, a alteração visa a contemplar a Atividade Comercial de Tabacaria, como atividade de baixo
risco, desonerando e desburocratizando a atividade empreendedora à luz da Lei da Liberdade Econômica.

Entendemos que a atividade de Tabacaria é o portal entre a inatividade e o desemprego a uma inciativa de
microempreendedor individual. Por isso merece atenção especial no que concerne à desburocratização e
facilitação.

Como já justificado, o estabelecimento do Microempreendedor Individual na Lei Geral das Micro e
Pequenas Empresas, a Lei Complementar Federal nº 123/2006, foi um grande avanço para tirar brasileiros da
informalidade e realizar o monitoramento de seus negócios. Enquadrando-se no Simples Nacional, o
microempreendedor pode abrir sua atividade comercial com menos burocracia e uma série de benefícios,
como a dispensa de Alvará de Localização e Funcionamento para muitos casos e a possibilidade de não
contratar um contador, já que o preenchimento da documentação é simplificado.

Por outro lado, tanto a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a Declaração de
Direitos de Liberdade Econômica em âmbito nacional, quanto a Lei Complementar nº 876, de 3 de março de
2020, que instituiu a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, também diminuiu a
burocracia e facilitaram a abertura de empresas, mas limitam a dispensa de alvará às atividades principais de
baixo risco definidas pelas normativas expedidas no âmbito da Rede Nacional para a Simplificação do
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). Ocorre que muitos pequenos proprietários de
tabacaria abrem seu empreendimento por meio de MEI, com dispensa de alvará para a atividade principal
4729-6/01 - Tabacaria, mas, sem o suporte de um contador, ignoram que a mesma atividade principal 4729-
6/01 - Tabacaria não é considerada de baixo risco pela Redesim.

Assim, quando há fiscalização, o empreendedor descobre que, mesmo cumprindo todos os requisitos de
MEI, está funcionando de forma irregular devido à outra legislação, devendo trocar umas de suas atividades
secundárias (4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas ou 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de
departamentos ou magazines) para atividade principal para estar dentro da legislação vigente. Entretanto, a
troca de atividade principal implica na retirada da fachada tradicional das tabacarias, a qual costuma divulgar
o empreendimento como local para aquisição de bilhetes de jogos e loteria, que são sua principal fonte de
lucro, inviabilizando o funcionamento. Ao mesmo tempo, compreendemos que não há risco maior na
atividade principal de tabacaria do que na atividade de comércio de bebidas ou outra do gênero.

Mediante uma simples modificação de enquadramento da atividade, para baixo risco, estaremos veiculando
inúmeras possibilidades de negócio em nossa cidade, visto que as tabacarias enquadradas como MEI poderão
funcionar com dispensa de Alvará de Localização e Funcionamento.

Dessa forma, considerando o parecer prévio da PL e a exposição de motivos do autor, somos pelo
acolhimento da proposição.

Diante do exposto, nos manifestamos pela inexistência de óbice para tramitação da matéria e, no
mérito,  pela aprovação do PLCL.

 

Sala das Sessões, 18 de Outubro de 2022.

 

 

 



Documento assinado eletronicamente por João Bosco Vaz, Vereador, em 18/10/2022, às 16:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0452875 e o código CRC 482F1FCA.

Referência: Processo nº 019.00030/2022-21 SEI nº 0452875

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 078/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no  doc 0452875 (SEI nº
019.00030/2022-21 – Proc. nº 0168/2022 - PLCL 008), de autoria do vereador João Bosco Vaz, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, Comissão de Urbanização,
Transportes e Habitação, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 31 de outubro de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Matheus dos Santos Bonneau, Assistente Legisla�vo, em
01/11/2022, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0458650 e o código CRC 24131D2C.

Referência: Processo nº 019.00030/2022-21 SEI nº 0458650

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

