
PREFEITURA MLNICIPAL DE ;UNA ··· ES 

DECRETO N° i 12/2021 

'·Regulamenia a Classikacão de baixo 'i:SCO t-\ cu 
Nível risco I das ativ;dades eccnc, cas no Municipto 
ae túna e dá ou::ras prov!denctas . 

0 Prefeito do tvtun:cíÇ>io Oe lúna. Es:aa0 do ESO!rito 
Samo. no uso ae suas atribUições tegs.~ .::, 

DECRETA: 

CONSIDERANDO as diretrizes de desburocratização estabelecioél~ pP.Ia Red1:~ 
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de c:-:'lp(esas E: NHgócios 
- REDES IM, por meio da Lei Federal n.0 '.1.598, de 03 de de~er:o~c de 2C{' 7: 

CONSIDERANDO a Declaração dos Direitos da Libercade Ecorõmica escu p·da p1~la 
Lei n.0 13.874, de 20 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO a Lei de Ambiente de Negócios abarcada ce a _Pi r : •. !l."l9õ. d·~ 
26 de agosto de 2021; 

CONSIDERANDO o grau de risco das ativ!daoes econôm·cas estêrele~:ch ·~t ra,,és 
das Resoluções do CGSIM - Comitê Gestor para Simplificação co H:;gLstro e 
Legalização de Empresas e Negócios; 

CONSIDERANDO os critérios e procedimentos pa.-a a classificação d E! (is:::t: definida 
pelo Decreto da Presidência da República n.0 10.178, de 18 de dezemo;o j f. : 20 ·1 9, 
i 0.21 9, de 30 de janeiro de 2020 e 10.310, de 02 de abril de 2G20, 

CONSIDERANDO o grau de risco sanitário determinado pé a R.eso1 .ç:ão ..., .~> ·1 ~i3 , d·~ 
26 de abri! de 2017, atualizada oela ~·18, de O! de setembr:> oe 202G e ln:;trução 
Normativa n.0 66, de 01 de setembro de 2020 da .ANVISA -· Agênc a Nacional de 
Vigilância Sanitária e Portaria n.0 33-R, de 25 de março de 202" da SES.t..- ~lecretaria 
de Estado da Saúde ao Espíriw Santo· 

CONSIDERANDO o impacto local e o potencial poluidor ambiental elas atividades 
econômicas constante da Resolução ~.0 02, oa ~3 de 110\er":.ro :::e 20113 do 
CONSEMA- Conselho Estadual de Meio Ambiente e as atividades de !"J<-Iixo risco 
ambiental da IN n.0 03/2020 do lEMA - lnsti:uto Estadual de ~.~e: o J,mb·ente e 
Recursos Hídricos; 

CONSIDERANDO o Código Trioutário do Município. Lei Comolemer.:ar r1; '.9B9, de 
08 de dezembro de 2005, e suas atua:izações; 

CONSIDERANDO a necessidade de determinar o grau :Je r:sco d2.s ê:tividades 
econômicas no Município. 
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DECRETA: 

Art. 1° - Este Decreto define o g:au de risco das atilidades ecci- -:J:~I::as para 
estabelecimentos comerciais, 1ndus1riais, ~res;:adores ue ~erv1cos S: c JUC s de 
qualquer natureza no Município de lúna/ES. 
Parágrafo único. As normas deste insuumento devem ser obsen1adas pet~)s órgãos e 
entidades de competência sanitária ambiental. fazendária uso e o.:;Joacão c o solo, 
posturas, transporte e por todos aqueles envolvtdos no mocesso ae r~~nistro , 
alteração, baixa e licenciamento mercantil no âmbito municioa' 

Art. 2°- Para f ins desta regulamentação, considerar-se-é.: 

I - atividade econômica: o ramo de atividade idemificada a oãrtir :los c0:l igos de 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNA.~ . es:abe.ecidc. pela 
Comissão Nacional de Classificação 

-CONCLA: 
11 - grau de risco: nível de perigo potencial de ocorrência de aar.os a ; .tegr,rJaae física 
e à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio em decorrência da 9):ercício 
de atividade econômica; 

111 - alto risco ou nível de risco 111: atividades econômicas que exigem v·sto ·ia prévia 
por parte dos órgãos municipais responsáveis pela emissão ds lic'·eru;as 1:.:! 

autorizações, antes do início do funcionamento da empíesa. 

V - baixo risco 8 ou nível de risco 11: atividade econômica que neírnite o início dt?. 
operação do estabelecimento mediante o Alvará de Funcionamento i11ediaw, sem a 
necessidade da realização cie vistoria pará a comprovação previa do c~Jmori · nento de 
exigências por parte dos orgãos responsáveis pela ernissê.J d•:. , C•3nças r3 

autorizações de funcionamento; 

VI- baixo risco A ou nível de risco 1: aTividade econômica a1spensad;:. ..1e tcdos os 
atos públicos de liberação e que não comporta vistoria prévia para o exercír~io pleno 
e regular da atividade econômica. 

Art. 3° - O Município adorará a classificação de baixo grau de ~:scc .L. ou r:vE ele risco 
I para as atividades econômicas disciplinadas na tabela do Anexo 1 

§ 1°- As atividades ae baixo risco 8 ou nível ae risco I! e de alto risco o J r:' l E·I de- risco 

11 1 serão estabelecidas através de regulamemação específica dos ór·~~ios de 
licenciamento municipal competentes. 

§ ;!o - Para a8 atividades econômicas cuja determinação do risco dependa dt3 

condicionantes, haverá na tabela do fo.nexo 1 a ind;cação o e uma 9eraL nta o .J limitação 
específica, que deverá ser observada e resoor:diaa ne!o interessado ace:~.:a rla prática 
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empresarial a ser dese!T!oenhada, sendo aue, de acordo corr a resoo~m fornecioa, . . . 
poderá ser mantida ou majorada a classificação de risco do empreendimento. 

Art. 4° - Quando o grau de risco envolvido na solicitação de licencia rnen~o for 
considerado alto ou nível 111, será exigida vistoria prévia por oarte dos órg&oB 2. das 
entidades responsáveis pela eMissão de licenças e autorizações, &1tes ::o iríc;o do 
funcionamento da empresa. 

Art. 5~> - Quando o orau de risco envolvido na solic:tacão de licancian emJ for 
~ ; 

considerado baixo risco 8 ou nível de risco !!, o Munic1pio emiti rá Jdvar;3 de 
Funcionamento, que permitirá o !níc!o de operação do estabelecimen·:'1 imed i:ltarnent•3 
após o ato de registre. 

§ 1° O Alvará de Funcionamento deverá ser emitido contra a assina:ura dE; Termo de 
Ciência e Responsabilidade pelo empresário ou responsável legal ~e ã sociedade, no 
qual este f irmará ccmpromisso, sob as penas da lei, de cumprir os rec-u1s\m . exigidos 
para funcionamento e exercício das at!vidades econômicas const&.nte:~ oo objeto 
social e de acordo com as regras municipais para efeim de cumpr rr.ento -::: a!; normas 
de segurança sanitária, ambiental e de orevenção cortra incênoio; 

§ 2° o Nas situações em que a natureza da atividade econôm·ca fc- co'1si:: ~ra:ia de 
baixo grau de risco 8 ou nível de risco 11 deverá ser :;fllitido c1 Alv:~n3 d•~ 
Funcionamento independentemente da realização de v!storias prévias pelos órgãos e 
entidades municipais, aue deverão ocorrer somente após o início da ooe:.-ação do 
estabelecimento. 

§ 4° A expedição do Alvará de runcionamento imediato não desobr ga o er·tpresário 
ou pessoa jurídica do pagamento das taxas municipais devidas err: ·az:~1 o do ~>,ercíci(} 
da atividade econômica, nos termos do Código Tributário municipal 

§ 5° Os A lvarás de Funcionamento serão emitidos com utilização procaclirrer::o onllne, 
por meio do sistema !ntegrador estadual da REOES~M. 

Art. S0 
- Quando c grau de risco envo!vido na solicitação de lic.enctamerr:o for 

considerado baixo risco A ou níve! de risco I, o empreendimento estará dispensado 
do ato público de liberação na hipótese da atividade se qualificaí si·Tlu ta 1 ;~arneme, 
como sendo: 

I- baixo risco A ou nível de ~isco I em orever:ção contra incênd.o e pâ tcc:, " t:S te~mos 

da legislação do Corpo de Bombeiros do Estado de Espírito Santo. 

11 - baixo risco A ou níve! de risc:l ~ erí· segurança sanitária, arrbie1"~E"I, :::nniente de 
trabalho e econõmica. 

§ 1° Se a atividade a que se refere o caput for exercida em zona ür'D3í'a so:-m~nte sera 
qualificada como de baixo risco A ou nível de risco I quando· 

I- executada em área sobre a qual o seu exerdcio seja plenamente regu:ar, :;orr=orme 
determinações da legislação de zoneamento municipal. 
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11- exploradas em estabelecimento inócuo ou virtual, assim et"ltenolco ê.~uele : 

a) exercido na residência do empresácio. mu!ar :>u sócio na .tioó,:ese 6 tTI que a 
atividade não gere circulação de pessoas; 
b) em que a atividade exercida for tipicamente digital de rr:odo que não exija 
estabelecimento físico para a sua operação. 

§ 2° Se a atividade a que se refere o caput for exercida er.·, 2.rea sere. n~~1 Uiaç;3o 
fund iária ou inscrição imooiliária, não será oua.ificada como de baixe ris ::-:J f , ou nh1el 
de risco I. 

§ 3° Nas situações em que a natureza da atividade econômica fo- .:o-1siderada d•?. 
baixo grau de risco A ou nível de risco !, não será exigida vis'~oria Píevia Oê1Ul pl~ma •3 

contínua operação e funcionamento do estabe!ecimento. 

§ 4° A dispensa de ato público de iioeração não desobriga o empresá(o ou oessoa 
jurídica do cadastro iributário e do respectivo pagamento das taxas mu,...dc;pai:; de1Jidas 
em razão do exercido da atividade econômica, nos termos r!o Có.:J io:, --r bJtário 
municipal. 

Art. 7° - O grau oa risco será determinado cons!derando todas 2s m:vicades do 
estabelecimento, sejam at:ividades primárias ou secundárias e, err havendo rnais d 1:! 

uma atividade, será considerado o risco mais grave. 

Art. 8°- A classificação de grau de risco e os procedimentos descíito:; '183 t f.· DeGreto 
não se aplicam ao MEl - Mic.-oernpreendedor Individual, :::uJo regist(O .:!evo::-rá ocorrer 
de forma simplificada e especial, segunao definido pe.a Lei C:crrJieT·enté:" 11 :> 1 ?.3, de 
14 de dezembro de 2006, e Resoluções do CGSiM. 

Art. 9° - Na ausência de regulamentação específica orevis~a r'este J e:ret:J , devem 
ser observadas subsidiariamente as normas e procedimentos es·:-abe,ec>dos pelo 
CGSIM e pela legislação municipal. 

Art. 1 o o - Este Decreto entra em vigor na data de sua puo:icac§o t·E·vGna as 
disposições contrárias. 

Gabinete do Prefeito Municipal de lúna, Estado do Espírito Santo, ao~i 1>it1:, dias 
do mês de dezembro de dois mil e vinte e um (08/12/2021 t 

~~ 
ROMA~AVÍEH~A 

?refeito Municipal 


