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Mairiporá, B de outubro de 2021

Encaminhe-se a(s) Cômrrsào(ôês)
Justiça, Legslação e Reoa(ào-
Finaoçôs e Orçamento-
Obras e Serviços PÚbhcos-
Educação, Cultura e Esportes
Plàoei. Uso oop. Pôrc. do Solo e ileio Amb._
Desen v. Econôm co e TuÍismo-___
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saúde e Ass cra
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Nobres Pares, Mairiporã,-

Vic

'i'afi.=
te

Apresento à consideração dos nobres colegas o incluso projeto de lei, que Dispôe
sobre a regulamentação de prestação de serviços de compaúithamento e dá outras
providências, para apreciação e posteríor deliberação de vossas excelências.

Na certeza de poder contar com a imprescindível atenção e colaboração de todos,
subscrevo-me.

Atenciosamente,

!!|, llÀ ,yp

C-,mrmlca&rPlenírb

É^ÚLL
')k'

NIL DANTAS
Vereador

,1

As Suas Excelências os Senhores,

vEREADoRES oa cÂrulRa MUNtctpAL DE MAtRrpoRÃ

I
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EXPOsrcAODEMoTtVOS

Nobres Pares,

Plenário "27 de Março", g de outubro de 2021

NIL DANTAS
Vereador

Mairiporã necesslta . de !r, legislação moderna, criativa eínovadora que possa proporcionar caminhos p"i'-o o"r"nrorvimento, que permita o
::IffiÍJiXffi:':, :_"."ilf:*', centros de nesácios, incubadoras, .""r"ià0o,,.,

;§t"ail;ffi ','";"";;J''"rffi ffi ;":"",Y;:;,I" ilT:[:"'#;,'""J'$i'
Assim sendo, apresento o referido projeto e conto com a aprovação desta casa.

sEC-DLP-t\4À,1C
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Dispõe sobre a regulamentação de prestação
de serviços de compartilhamento e dá outras
providências.

(Autor: Vereador Nil Dantas)

n cÂnaann MUNtctPAL oe ultntpoRÃ APRovA:

Art. 1o Esta lei regulamenta a prestação de serviços de compartilhamento de

recursos empresariais, centros de negócios, incubadoras de empresas e escritórios
vrrtuais, permitindo que empresas e empreendedores possam ocupar o mesmo imóvel
para desenvolver suas atividades.

AÉ.2o Para efeito desta lei, considera-se:
| - Coworking como sendo um espaço de trabalho que permite e incentiva a

convivência e o compartilhamento de recursos, sem delimitaçáo ou definição de espaço
individual;

ll - Busrness Centerou Centro de Negócios como conjunto de espaços delimitados
e independentes entre si, para uma ou mais pessoas, que utilizam áreas comuns
compartilhadas;

lll - Escritório Virtual a prestação de serviço de atendimento virtual e gestáo de
correspondência; e

lV - Empresa Administradora, titular ou possuidora de imóvel cujas características
permitam a prestação dos serviços acima descritos de forma permanente.

Parágrafo único. Nesta categoria de empresas administradoras também se

enquadram as incubadoras de empresas tradicionais ou de base tecnológica sediadas
no município.

AÉ. 30 As empresas administradoras permitirão a cessáo do endereço para

registro nos órgãos competentes e deverão prestar serviços como:
l- assessoramento de planejamentos empresariais, arquivamentos, recebimento

e processamento de correspondências e notificaçÕes;
ll - secretariado, de atendimento telefônico, recepção entre outros; e
lll - agendamento ou cessão de espaço físico com salas executivas para reuniÕes,

atendimento ou auditório.
Parágrafo único, E vedada a aplicação desta lei sem que haja a disponibilidade

dos serviços previstos no art.3o.

Art.40 Para efeito dessa lei e legislação correlata, consideram-se usuários dos
escritórios virtuais, busrness centers e coworkings, as pessoas físicas ou jurídicas ou
profissionais liberais que mantenham domicílio no mesmo endereço da empresa

PROJETO DE LEI N" 89 DE 202í
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administradora cujos serviços utilizem, bem como aquelas pessoas físicas ou jurídicas

que utilizem eventualmenté o espaço físico para reuniôes ou outras atividades.

Art. 50 As empresas administradoras dos escritórios virtuais, bustness cenÍers e

cowokings deveráo:
| -"purr"n""", em funcionamento durante o horário comercial praticado na cidade

que está sediado;
ll - manter no local o alvará de localização e funcionamento original, bem como

cópias dos atos constitutivos e do cNPJ e documentaçáo, comprovante de endereço dos

usuários e os dados atualizados dos serviços de contabilidade de cada usuário;

lll - comunicar os órgáos competentes, em até trinta dias, qualquer alteração nos

dados dos usuários qu" pot.a influirna arrecadação ou fiscalização de suas atividades'

lv - fornecer 
'imediatamente 

às autoridades competentes, as informaçÕes de

nome, endereço e telefone dos usuários no escritório virtual, bem como de seus

contadores; e
V - ter o registro de sua atividade no cadastro Nacional de Atividade EconÔmica

- CNAE, sob o cóãigo 8211 (serviços combinados de escritório e apoio administrativo).
parágrafo úiico. As'empresas de coworking, óus,ness center: e escritórios

virtuais devérão informar de imediato aos órgãos municipais, estaduais e federais a

correção cadastral de todas as empresas úsuárias informadas, que deixarem de

funcionar em seus estabelecimentos.

Art. 60 0 usuárlo dos escritórios virtuais, buslness centers e coworkings deverá:

| - estar inscrito nos órgáos municipais, estaduais e federais, e obter e manter os

registros oficiais como alvaiá de localização e funcionamento, inscrição municipal,

lnJcrição estadual e CNpJ, bem como os dados e documentos dos sócios e do contador,

quando for o caso;
ll - manter seus dados cadastrais disponÍveis junto aos escritórios virtuais,

óuslness centers e coworkings, e
lll - manter procuração com poderes para receber, em nome do usuário'

notificaçoes, intimaçôes, citáçoes judiciais e extrajudiciais e outras comunicações dos

órgãos públicos.- § 1" O contrato de prestaçáo de serviço entre o usuário e a empresa

adminiõtradora, assim reconhecida, servirá como documento de comprovação do

endereço para abertura no cadastro mobiliário do município.

§ Zd fm caso de contrato firmado como pessoa física para a abertura de empresa,

assim 
-que o processo de abertura for efetivado, o contrato deverá ser aditado ou

substituido por um contemplando a pessoa jurídica, sem ônus para o usuário.

Art. 7o As empresas caracterizadas como administradoras de escritórios virtuais,

buslness centers e coworkings poderão Sediar múltiplas empresas em seu endereço,

mediante solicitação de separaçáo cadastral junto à Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, adequada para as necessidades e conceitos desta regulamentação'

AÉ.8o Não será responsabilidade da empresa administradora dos escritÓrios

virtuais, business centers e coworkings, infração de qualquer natureza cometida pelos

usuários.
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por cento.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação'

Plenário "27 de Março",8 de outubro de 2021.

NIL DANTAS
Vereador

unicipaf [e ful-atnporã

Parágrafo único. E de responsabilidade da empresa administradora. manter

atualizado o's registros de seus usuários, comunicando imediatamente o município sobre

contratos finalizados ou rescindidos

Art. 90 A prestaÇão de serviços de escritórios virtuais, bustness cenÍers e

coworkings, desde que cumpridos os requisitos desta lei, não caracteriza sublocação de

espécie ãlguma, uma vez que houve prestação de serviços na forma contratual
parãgrafo único. Sobre os serviços prestados pela empresa administradora a

seus usuáriõs, será reduzida a base de cálculo utilizada para o cálculo do lmposto Sobre

serviço de Qualquer Natureza - lssQN, atingindo proporcionalmente o mínimo de dois

GV/SEC DLP.MIIUC
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cópia proieto no Í39121.
<protocolo@mairipora.sp.leg.br>

Ricardo Messias Barbosa
. riãaiuoou.uosa@mairipora.sp' leg br>, doriedson antonio da

sitva fàtas <dori@mairipora.sp leg'br>, marcinhodaserra

.Àài.int oaut"rraômairipora.sp leg'br>, Nilber Rosembêrg

. niú".@ruitipo.a.sp.leg. br>, Eliomar da silva oliveira

. ãiiãÀJ*"."u4o.@mairipora.sp'leg'br>, Fernando-Rachas

Riteiro < dr. nando@mairipora.sp leg br>, Gilberto Tadeu de 
.

Fiàitas < senseigilberto@mairipora 'sp'le9 'br>, Jose correra 6a

Siwa rueto < netãbarzil@mairipora sp'leg br>, Nil 
-

luli"uão.nirO.uiripora'sp.le9'br>, Leila Aparecida Ravazio

< leilaravazio@mairiPora.sp.leg. br> 3 mais '

1,5/1012021 09:3t
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Assunto:

DE ,reb

Para

Datê

. PROJETO DE LEl No 89 DE 2021'pdf (-84 KB)

https://webmait-§eguro.com.br/maihpora.sp.leg.br/?-task=mail&-safe=0&-uid=6339&-mbox=lNBOX.enviada§&-aÇtion=print& 
extwin=1 1t1
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EMENDA SUBSTITUTIVA N'Í)I AO PROJETO DE LEI N'89 DE 2O2I

Art. l" Fica substituído o Parágrafo único do art. 3" do mencionado
projeto de [ei, o qual passa a têr a seguinte redação:

"Art. 3"

Parágrafo único. É vedada a apticação desta tei sem que haja a
disponibitidade de pelo menos um dos serviços previstos no art.3".'

Art.2' Esta emenda entra em vigor na data de sua pubticação.

Ptenário '27 de Março", 07 de dezembro de ?021.

JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS
Vereador

GV/MrM C

I
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EMENDA ADTTIVA N. 0r A0 pRoJEto DE r=Er N.89 DE 21

Art. l" Ficam criados os §§ l" e 2" ao caput do art.7o, com as redaçôes
abaixo

'Art. 7"

§ l' A Secretarla de Desenvotvimento Econômico poderá fornecer
uma listagem para que os eScritórios virtuais, business centers e coworkÍngs
possam preencher mensalme,nte ou peto próprio sistêma via rápido, para efeitos
de fiscaIização

§ 2'A preÍeiturat poderá cancetar ou bloquear a inscrição municipaI
de empresas que contratarem escritórios virtuais, business centers e coworkings
e posteriormente mudarem de endereço sem comunicação ao município e as
devidas atterações nos órgãos competentes no prazo de trinta dias após a rescisão
contratuat com os escritórios virtuais, business centers e coworkings."

Art.2' Esta .r$d. entra em vigor na data de sua pubticação.

Ptenário'27 de Março',07 de dezembro de 2021.

JU ENILDO DE OLIVEIRA DANTAS
Vereador

l'/

GV/MrMC
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Despacho: Procuradoria Jurídica: Diretoria Jurídica

Para Senhor Presidente:

Ordinária a ser realizada nesta data'

Cporã, 7 de dezembro de 2021

Tendoemvistaqueemdatadel5il0p.p.,foiencamiúadoàComissãodeJustiça,Legislação
e Redaçao para á indicação da Relatoiia do mencionado projeto de lei r' 8912021, o que não

foi feito, portanto, conforme previsto na Seção V DOS TRÂBALHOS' Art' 85 e seguintes do

RI., repasso a Vossa Excelência, para que determine as providências a serem adotadas'

lnformo que nosso Regimento lntemo prevê no caput do art' 90' que: "Art' 90 - Decorridos os

prazos de todas as Comissões a que tenham sido enviados' poderão os Processos serem

incluídosnaordemdoDia,comousemparecer,peloPresidentedaCâmara,deofício,oua
requerimento de qualquer Vereador, independentemente do pronunciamento do Plenário"'

Assim sendo, determino a inclusão do mencionado projeto na Ordem do Dia da Reunião

José Aparecido Pereira de Carvalho

Diretor Jurídico

OABSP 89.791

Ricardo Messias Barbosa

Presidente

I
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Tipo:
l\4a io,'ia Simpies

lnício:
48i02t7022 19:40:3 5

Fim:
08l02l2C)?.2 19:41:09

Resultado
A'FROV..\ilC

Status:
F ECHADA

Votos:
S 12 I r.J:0 | A:0

Comentários;
Votacâo encr:i-rada

Proietos Votados

pRorETo DE LEt Ne 89i2021 - N'L DANTAS

Pa rlãmentar P a rtido Voto

Neto Bârzil Partido da Social Democracid Brasileirâ
(PSDB)

Sim

Dr l\ando Partido So.r.)lista Brasileiro (PSB) 5 rn'l

D o'i Rerie Susteniabilidade (REDE ) S'r

E ltonra í .l

SeIiser Grlbeíic 5inl

N ilber Partido Liberal (PL) S inl

Nil Dantas Partido da Social Den]ocrac a Brasil€ira
(P5DB)

:) ii,l

lr.4arcrllho da 5e.ra Partido Social Den'ro.rático íl'!Dl Sinr

Marco Antonio Partido Scc al Democrático {PSD) 5 inr

Lerla Ravazio Partidc Socralista Brêslleiro (PSB) Snr

Valdeci America Republicano (RE PUBLICAN \ S r''l

Sargento Rubão Partido l-iireral (PL) 5lm

5en5e lLl]2l?022 15 07:45 57
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Destinatário

I,rêÍeiluíâ Municipal dr- Mairip(,râ

sa.assessoriapârlanrentar@mairipora-sp.gov.bÍ

2 selores envolvidos

PC.SAC.USA

11t02t2022 08.01

Encaminha PLs 81, 89 e 10512021 e PL712022

Í\4airiporã, 11 de Íevereio de 2022

Assunto: encaminha PLs 81, 89 e'10512021 e PL712022

Excelentissimo Senhor Prefeito Í\.4unicipal,

Cornunicamos que na 2'Reunião Ordinária foranr APROVADOS os segLrintes projetos

PROJETO DE LEI N" 81t2021 - PREFEITURA l\4UNICIPAL DE MAIRIPORA - Dispõe sobre a
comercial,zação de alimentos em equipamentos conlo t[ailers, caminhões, furgões e congêneres, nas

modalidades de FOOD TRUCKS, FOOD PARK e FOOD CAR em áreas públicas e privadas no Município de
Mâiriporã e da outras providências.

PROJETO DE LEI N" Agl20?1 - NIL DANTAS - Dispôe sobre a regulamentaçâo de prestação de serviços de
compartilhamento e dá outras providências.

PROJETO DE LEI N" 10512021 - RICARDO |\,4ESS|AS BARBOSA - DispÕe sobre denominaçáo de Rua
Benedicta Rosa de Campos a atual travessa da Estrada Nlunicipal Laerte cuerra de Aguiar, Bairro Santa
lnês, neste município.

Maleria Legislativa Projelo de Lei OÍdinária - 007/2022 - Autorizâ o Poder Executivo a tepassar reclrrsos financetros a

entidade tleneÍiciária Associaçâo de Pais e Arnigos dos Excepcionais - APAE de N4airiporà.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a conrpetente lei, dentro do píazo legal, transmitimos-lhe cópia
autêntica do mencionado projeto.
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Respeitosamente,
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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI NO 89 DE 2021

(Autor: Vereador Nil Dantas)

a cÂuann MUNtctpAL DE MAtRtpoRÃ ApRovou:

Art. 10 Esta lei regulamenta a prestaçáo de serviços de compartilhamento de
recursos empresariais, centros de negócios, incubadoras de empresas e escritórios
virtuais, permitindo que empresas e empreendedores possam ocupar o mesmo imóvel
para desenvolver suas atividades.

Art.20 Para efeito desta lei, considera-se:
I - Coworking como sendo um espaço de trabalho que permite e incentiva a

convivência e o compartilhamento de recursos, sem delimitação ou definiçáo de espaço
individual;

ll - Busrness Centerou Centro de Negócios como conjunto de espaços delimitados
e independentes entre si, para uma ou mais pessoas, que utilizam áreas comuns
compartilhadas;

lll - Escritório Virtual a prestação de serviço de atendimento virtual e gestáo de
correspondência; e

lV - Empresa Administradora, titular ou possuidora de imóvel cujas características
permitam a prestaçáo dos serviços acima descritos de forma permanente.

Parágrafo único. Nesta categoria de empresas administradoras também se
enquadram as incubadoras de empresas tradicionais ou de base tecnológica sediadas
no município.

AÉ. 30 As empresas administradoras permitiráo a cessáo do endereço para
registro nos órgáos competentes e deveráo prestar serviços como:

| - assessoramento de planejamentos empresariais, arquivamentos, recebimento
e processamento de correspondências e notificaçoes;

ll - secretariado, de atendimento telefônico, recepção entre outros; e
lll - agendamento ou cessão de espaço físico com salas executivas para reuniôes,

atendimento ou auditório.
Parágrafo único. E vedada a aplicaçáo desta lei sem que haja a disponibilidade

dos serviços previstos no art. 30.

Art.40 Para efeito dessa lei e legislaçáo correlata, consideram-se usuários dos
escritórios virtuais, buslness centers e coworkings, as pessoas físicas ou jurídicas ou
profissionais liberais que mantenham domicílio no mesmo endereço dã empresa

v
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Dispõe sobre a regulamentação de prestação
de serviços de compaftilhamento e dá outras
providências.
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administradora cujos serviços utilizem, bem como aquelas pessoas físicas ou jurídicas
que utilizem eventualmente o espaço físico para reuniÕes ou outras atividades.

Art. 50 As empresas administradoras dos escritórios virtuais, busrness centers e
cowokings deverão:

| - permanecer em funcionamento durante o horário comercial praticado na cidade
que está sediado;

ll - manter no local o alvará de localizaçáo e funcionamento original, bem como
cópias dos atos constitutivos e do CNPJ e documentaçáo, comprovante de endereço dos
usuários e os dados atualizados dos serviços de contabilidade de cada usuário;

lll - comunicar os órgâos competentes, em até trinta dias, qualquer alteraçào nos
dados dos usuários que possa influir na arrecadação ou fiscalização de suas atividades;

lV - fornecer imediatamente às autoridades competentes, as informaçôes de
nome, endereço e telefone dos usuários no escritório virtual, bem como de seus
contadores; e

V - ter o registro de sua atividade no Cadastro Nacional de Atividade Econômica
- CNAE, sob o código 821 1 (serviços combinados de escritório e apoio adminisúativo).

Parágrafo único. As empresas de coworking, busrness centers e escritórios
virtuais deverão informar de imediato aos órgãos municipais, estaduais e federais a
correçáo cadastral de todas as empresas usuárias informadas, que deixarem de
funcionar em seus estabelecimentos.

AÉ. 6o O usuário dos escritórios virtuais, busrness centers e coworkings deverá:
| - estar inscrito nos órgãos municipais, estaduais e federais, e obter e manter os

registros oficiais como alvará de localizaçáo e funcionamento, inscriçáo municipal,
inscriçáo estadual e cNPJ, bem como os dados e documentos dos sócios e do contador,
quando for o caso;

ll - manter seus dados cadastrais disponíveis junto aos escritórios virtuais,
buslness centers e coworkings: e

lll - manter procuraçáo com poderes para receber, em nome do usuário,
notificaçoes, intimaçôes, citações judiciais e extrajudiciais e outras comunicaçÕes dos
órgãos públicos.

§ 1" O contrato de prestaçáo de serviço entre o usuário e a empresa
administradora, assim reconhecida, servirá como documento de comprovação do
endereço para abertura no cadastro mobiliário do municÍpio.

§ 2o Em caso de contrato firmado como pessoa física para a abertura de empresa,
assim que o processo de abertura for efetivado, o contrato deverá ser aditado ou
substÍtuÍdo por um contemplando a pessoa jurídica, sem ônus para o usuário.

AÉ' 70 As empresas caracterizadas como administradoras de escritórios virtuais,
óusiness centers e coworkings poderão sediar múltiplas empresas em seu endereço,
mediante solicitação de separaçáo cadastral junto à secretaria de Desenvolvimento
Econômico, adequada para as necessidades e conceitos desta regulamentação.

C â.mara lví-unicip a [ fe lvl- orrrp orã

\.

I
' Art. 80 Nâo será responsabilidade da empresa adminístradora dos escritórios

virtuais, buslness centers e coworkings, infração de qualquer natureza cometida pelos
usuários.
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Parágrafo único. E de responsabilidade da empresa administradora manter
atualizado os registros de seus usuários, comunicando imediatamente o município sobre
contratos finalizados ou rescindidos.

Art. 90 A prestaçáo de serviços de escritórios virtuais, busr'hess centers e

coworkings, desde que cumpridos os requisitos desta lei, não caracteriza sublocação de

espécie alguma, uma vez que houve prestaçáo de serviços na forma contratual.
Parágrafo único. Sobre os serviços prestados pela empresa administradora a

seus usuários, será reduzida a base de cálculo utilizada para o cálculo do lmposto Sobre

serviço de Qualquer Natureza - lssQN, atingindo proporcionalmente o mínimo de dois
por cento.

Art. '10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março",9 de fevereiro de 2Q22.

MESÀDIREITVA
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CAR IAS BARBOSA

Presidente
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2o Secretário
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PREFEITURA MLINICIPAL DE MAIRIPORA
ES'rADo trE sÃo PÁut.o

Mairiporã l5 dc março dc 2022.

Senhor Presidente,

ordem do WALID ALI

Atenciosamente,

ANDREA MARCIANO
BUENO
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