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DECRETO Nº 14.473, DE 12 DE JUNHO DE 2019. 

 

REGULAMENTA O ART. 21 DA LEI Nº 

3.347 DE 15 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 64, inciso XXI, da Lei Orgânica Municipal, 

em atendimento ao Mem. Nº 0203/2019/SEFI/PNV, protocolizado sob 

o nº 519006, datado de 12 de junho de 2019 e, considerando O 

disposto no Art. 21 da Lei Municipal nº 3.347 de 09 de novembro 

de 2015: 

 

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica permitido, nos termos deste Decreto, autorização 

para concessão de alvará para microempreendedores individual e 

microempresas, que se registram em endereço residencial, cuja 

forma de atuação seja porta-a-porta, postos móveis ou por 

ambulantes. 

 

§1°. A permissão a que se refere ao caput deste artigo não dá o 

direito ao empreendedor de exercer as atividades no endereço 

residencial. 

 

§2°. No parecer da Consulta Prévia, bem como na emissão do 

Alvará de Localização e Funcionamento deve constar a informação 

de que não é permitido o exercício das atividades no endereço 

residencial sob pena de cassação do Alvará, bem como, aplicação 

de sanções previstas na legislação municipal. 

 

§3°. A autorização de concessão de Alvará de Localização e 

Funcionamento das atividades do microempreendedor individual e 

da microempresa em endereço residencial implicará, 

automaticamente, autorização à Administração Municipal para a 

realização dos procedimentos fiscalizatórios pertinentes, não 

configurando, em absoluto, violação de domicílio. 
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Parte integrante do decreto nº 14.473 de 12 de junho de 2019 

 

 

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 12 dias do mês de 

junho de 2019. 

 

 

Mário Sérgio Lubiana 
Prefeito 

 


