
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20, DE 9 DE JUNHO DE 2009 
 
PUBLICADA EM 11 DE JUNHO DE 2009 
 
Define as obrigações tributárias principais e acess órias para o 
Microempreendedor Individual – MEI, no âmbito da Fa zenda Municipal.  
 
Marcos Roberto da Costa Garcia, Secretário de Economia e Finanças deste Município, usando de 
suas atribuições legais e constitucionais, considerando a Lei Complementar nº 128, de 19 de 
dezembro de 2008, e a Resolução CGSN nº 58, de 7 de fevereiro de 2008, resolve: 
 
Art. 1º. O Microempreendedor Individual definido pela Lei Complementar nº 128, de 
19 de dezembro de 2008, constituído a partir de 1º de julho de 2009 e optante do 
Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo 
Simples Nacional (SIMEI), deverá informar tal condição no formulário eletrônico de 
abertura de inscrição municipal.   
 
Art. 2º.  Os microempreendedores constituídos até 30 de junho de 2009, somente 
poderão optar pelo SIMEI em janeiro de cada ano, quando então deverão informar o 
enquadramento em seu cadastro municipal, através da opção “alteração de inscrição 
municipal”. 
 
Art. 3º. O MEI estará isento das seguintes taxas municipais: 
 

I – Taxa de Licença de Localização, Instalação e Funcionamento; 
II – Taxa de Licença de Publicidade; 
III – Taxa de Fornecimento de Inscrição Municipal; 
IV – Taxas de Alvará e Vistoria da SEPLAN, SEMMA E SAÚDE.     

 
Parágrafo único.  A isenção de que trata o caput abrange apenas os tributos 
incidentes no momento da abertura de inscrição municipal da empresa, não se 
estendendo para os demais exercícios. 
 
Art. 4º. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será recolhido mensalmente 
em valores fixos de R$ 5,00 (cinco reais). 
 
Art. 5º. O MEI estará dispensado das seguintes obrigações acessórias: 
 

I – emissão de nota fiscal de prestação de serviços para pessoas físicas; 
II – declaração das notas fiscais de prestação de serviços emitidas. 

 
Art. 6º.  Esta Instrução Normativa entrará em vigor em 1º de julho de 2009, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
SEF, 02/06/2009. 
 
 
Marcos Roberto da Costa Garcia 
Secretário Municipal de Economia e Finanças 
 


