
 

 

   

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Volta  Redonda   –   Sede    do   Governo    do     antigo 

Povoado de Santo Antônio, inicialmente Distrito de Paz, 

  emancipada aos 17 dias do  mês de Julho de 1954,  berço 

                                                 da Siderurgia no Brasil. 

    
DECRETO Nº 15.493 

---------------------------- 

 

Dispõe Sobre Concessão Simplificada de Alvará para 

Microempreendedores Individuais no Município de Volta 

Redonda. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

O Prefeito Municipal de Volta Redonda,  no uso de suas atribuições legais, e 

 

 

CONSIDERANDO, o que consta na Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela 

Lei Complementar nº 128, de 2008, e na Lei Municipal nº 4929 de 2013; 

 

CONSIDERANDO, o que consta na resolução nº16 do CGSIM (Comitê para Gestão 

da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios),  que 

prevê procedimento especial de registro e legalização do Microempreendedor Individual; 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de desburocratizar e tornar mais racional, eficiente 

e ágil a concessão de alvarás de licença para os microempreendedores individuais, 

 

 

D E C R E T A:  

---------------------  

 

Art. 1º - O município reconhecerá o Certificado de Condição de Microempreendedor 

Individual – CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor como Alvará Definitivo nas atividades de 

baixo risco elencadas no ANEXO I deste decreto, bem como nos casos em que o endereço da empresa 

for apenas um ponto de referência. 

 

Art. 2º - O reconhecimento do CCMEI como Alvará, não gera direito do uso do 

espaço público (ruas ou praças). Para tal uso é necessário que o microempreendedor individual busque 

a referida permissão no órgão público, no setor de Planejamento Urbano. 

 

Art. 3º - O reconhecimento do CCMEI também não será válido para efeito de cadastro 

fiscal. 

 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                           Palácio 17 de Julho,  14 de janeiro de 2019. 

 

 

                                                           Elderson Ferreira da Silva 

                                                                    Samuca Silva 

                                                                Prefeito Municipal 
 

Ref.: Proc. Adm nº 11654/18. 

GEGOV/alm. 
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ANEXO I AO DECRETO Nº 15.493 

------------------------------------------------ 

 

 

 

ATIVIDADES DE BAIXO RISCO PARA MEI 

 

 

4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

4399103 Obras de alvenaria 

7319002 Promoção de vendas 

4321500 Instalação e manutenção elétrica 

8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho 

4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral 

9700500 Serviços domésticos 

7420001 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 

4755503 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 

7319003 Marketing direto 

8219999 

 

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 

especificados anteriormente 

4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

7911200 Agências de viagens 

4330499 Outras obras de acabamento da construção 

7729202 

 

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos 

musicais 

4330403 Obras de acabamento em gesso e estuque 

8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 

9001902 Produção musical 

4752100 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 

9001906 Atividades de sonorização e de iluminação 

5819100 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos 

8592999 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 

4782201 Comércio varejista de calçados 

3329501 Serviços de montagem de móveis de qualquer material 

9529102 Chaveiros 

8130300 Atividades paisagísticas 

4713002 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 

4330405 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 

4783101 Comércio varejista de artigos de joalheria 

5912099 

Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não 

especificadas anteriormente 

4754701 Comércio varejista de móveis 

8592903 Ensino de música 

4330402 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
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4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

4759801 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 

8599603 Treinamento em informática 

4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

4761002 Comércio varejista de jornais e revistas 

4763602 Comércio varejista de artigos esportivos 

7723300 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios 

7420004 Filmagem de festas e eventos 

7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 

8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais 

5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 

5811500 Edição de livros 

8299707 Salas de acesso à internet 

4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria 

7912100 Operadores turísticos 

4742300 Comércio varejista de material elétrico 

4783102 Comércio varejista de artigos de relojoaria 

4757100 

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos 

para uso doméstico, exceto informática e comunicação 

4761001 Comércio varejista de livros 

5813100 Edição de revistas 

8593700 Ensino de idiomas 

9529104 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados 

4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

4744003 Comércio varejista de materiais hidráulicos 

4754702 Comércio varejista de artigos de colchoaria 

4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 

4755501 Comércio varejista de tecidos 

4789008 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 

4789003 Comércio varejista de objetos de arte 

9529101 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem 

7990200 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 

9529106 Reparação de jóias 

4329105 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 

7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

7739099 

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados 

anteriormente, sem operador 

4754703 Comércio varejista de artigos de iluminação 

9102302 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 

4762800 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 
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4756300 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 

4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório 

7729201 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 

4782202 Comércio varejista de artigos de viagem 

9529103 Reparação de relógios 

4785701 Comércio varejista de antiguidades 

7722500 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares 

9601703 Toalheiros 

9609202 Agências matrimoniais 

8592902 Ensino de artes cênicas, exceto dança 

7739003 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

9002702 Restauração de obras de arte 

5211702 Guarda-móveis 

7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 

5812300 Edição de jornais 

161002 Serviço de poda de árvores para lavouras 

4322302 

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 

refrigeração 

5320202 Serviços de entrega rápida 

4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

9521500 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

9512600 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

4520003 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 

4930204 Transporte rodoviário de mudanças 

4541205 Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 

8219901 Fotocópias 

4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 

 

 


