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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
ESIÁDo DE SÃO PÁUI,O

Dispõe sobre a regulamenlação de
prestação de ,serviços de tompurtilhamcnlo
e dá outros providêncios. (1!g,1[9f!g:

Vereador Nil Dantas),

O PREFEITO DE MAIRIPORA, Senhor

WALID ALI HAMID, faz saber que a Câmara Municipal aprovou c eu sanciono c

promulgo a seguinte Lei:

Art. l" Esta lci rcgulamcnta a prcstaçào de

seniÇos de compartilhamento de recursos empresariais, centros de ncgócios,

incubadoras de empresas e escritórios virtuais, perrnitirtdo que empresas e

empreendedores possam ocupar o mesmo imóvel para desenvolver suas atividades.

Art.2" Para efcito dcsta lei, considcra-sc:
I - Oowtrking como sendo um cspaço de

trabalho que permite e incentiva a convivência e o compartilhamento de recursos. sent

delirnitaçào ou definição de espaço individual;
ll - lltr.sines.s ()enter ou Centro dc Ncgócios

como conjunto de espaços delimitados e independentes entre si. para uma ott mais

pessoas, que utilizam áreas comuns compartilhadas;
III - Esclit(rrio Virtual a prestação de

serviço de atendimento virnral e gestão de correspondôncia: c
IV - Emprcsa Adrn inistradora. titular ou

possuidora de imóvel cujas características permitam a prcstação dos serviços acima
descritos de forma permanente.

Parágrafo rinico. Nesta catcgoria de

empresas administradoras também se enquadratn us incubadoras dc enrprcsas

tradicionais ou de base tecnológica sediadas no ntunicípio.

Art. 3" ,,\s cmprcsas administradoras
permitirão a ccssão do enderego para registro uos órgãos con]pctcntcs c devcrão prcstar
serviços como:

I - assessoramcnto dc planejamentos
cmprcsariais, arquivamcntos, recebimento c pl'occssamcnto dc co rrcs pondônc ias c

notiÍicações;
ll - secrctariado, de atendimento teletônico.

Icccpção entre outros; e

III - agcndamcnto ou ocssão de cspaço

fisico com salas exccutivas para rcuniões, atstldinrcnkr ou audit(rrio.
Parágralb único. l- redadu a apliclçào

desta lci sem que haja a disponibilidade dos serviços ptcvistos no art. 3".
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Art. 4' Para efeito dessa lei e legislação
corrclata. consideram-sc usuários dos escritórios virtuais, husincss ce ters c

c'ov,orkings, as pessoas fisicas ou jurídicas ou proÍissionais libcrais quc mantenham
rlornicilio no tllesmo endcreço da crrpresa administradora cujos scrviços utrlizem, bem

corno arluelas pessoas Íisicas ou.juridicas que utilizern eventualnrente o espaço fisico
prrnr rcuniões ou outras atividadcs.

Art. 5' As empresas administradoras dos

escritórios virtuais, ár.r.çines s cenlers e cowokings deverão:
I - permanecer cm funcionamcnto durante o

horário comercial praticado na cidadc que está sediado;
II - manter no local o alvará dc localização

e funcionamento onginal, bem como cópias dos atos constitutivos e do CNPJ e

documentação, comprovante de cndereço dos usuários e os dados atualizados dos

scwiços de contabilidade de cada usuário;
III - comunicar os órgãos competentcs, em

ate trinta dias, qualquer alteração nos dados dos usuários que possa tnfluir na

arrecadação ou fiscalização de suas atividades;
IV - Í'ornecer imediatamente às autoridades

courpetentes, as informações de nor.ne, endereço e telefone dos usuários no escritório
r irtual- berl como de seus contadorcs: e

\/ - tcr o registlo dc sua atividade no
Cladastro Nacional de Atividadc Econômica - CNA-E, sob o código 821 I (serviços
corrbinados de escritório e apoio admin istrativo).

Parágrafo único. As empresas de

coworking, busines,ç centers e escritórios virluais dcvcrão inibrn.rar dc imediato aos

órgãos municipais, estaduais c Í'ederais a correção cadastral cle todas as empresas
usuilrias informadas, que deixarem de funcionar em seus estabelecimentos.

Art,6' O usuário dos escritórios virtuais,
business centers e coworkings deverâ:

I - estar inscrito nos órgãos municipais,
estaduais e federais, e obter e manter os registros oficiais como alvará de localização e

funcionamento, inscrição municipal, inscrição estadual e CNPJ, bem como os dados e

documentos dos sócios e do contador, quando for o caso;

il - mânter seus dados cadastrais
disponiveis junto aos escritórios \iÍlràis, business centers e coworkings; e

III - manter procuração conr poderes para
receber, em nome do usuário, notificações, intimações, citações judiciais e extrajudiciais
c outras comunicações dos órgãos públicos.

§ l" O contrato de prestação de serviço
entre o usuário e a empresa administradora, assim recoúecida, servirá como docurnento
de comprovação do endereço para abertura no cadastro mobiliário do município.

§ 2" Em caso de contrato firmado como
pessoa fisica para a aberhrra de empresa, assim que o processo de abertura for efetivado,
o contrato deverá ser aditado ou substituído por um contemplando a pessoa jurídica,
sem ônus para o usuário.
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Art, 7" As cmprcsas caracterizadas como
administradoras de escritórios virtuais, ó2.çfue.t.ç cenlers c coworkings poderão scdiar
rnúltiplas empresas em seu endereço. mediante solicitação de separação cadastral jLrnto

à Sccretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, adequada para as necessidades

J u\r nccitos desta regulamcntaçâo.

Art. 8" Não será responsabilidade da

empresa administradora dos escritórios virtuais, husiness cenlers e coworkings, infração
de qualquer natureza cometida pelos usuários.

Parágrafo único. E de responsabilidade da

empresa administradora manter atualizado os registros de seus usuários, comunicando
imediatamente o município sobre contratos Íinalizados ou rescindidos.

Art. 9" A prestação de serviços de

escritórios vimrais, business centers e coworkings, desde que cumpridos os requisitos
desta lei, não caracteriza sublocação de espécie alguma, uma vez que houve prestação

de serviços na forma contratual.
Parágrafo írnico. Sobre os scrviços

preslados pela empresa administradora a seus usuários, será reduzida a base de crilcultr
utilizada para o cálculo do lmposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN,
atlngindo proporcionalmente o mínimo de dois por ccnto.

Art, 10. Esta lei entra em vigor na data de

sua publicação

Palácio Tibiriçá, em 07 de maÍço de 2022
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