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CGSIM: Comitê Gestor da Rede de
Simplificação de Negócios
O que é o CGSIM:
 Participação de representantes dos
municípios

O que NÃO é o CGSIM:
 Não é órgão do Governo Federal



Não é órgão do Ministério da
Economia



Não invalida atos dos municípios,
caso eles tenham definido baixo
risco especificamente para os fins
da MP

 Colegiado independente com
composição não só da União
 Tradicionalmente já faz decisões
subsidiárias sobre riscos para a
realização de atividades
econômicas, mesmo para
municípios que não são membros
da REDESIM

Efeito da MPV 881 (liberdade econômica)
Antes

Depois

Alto risco

Alto risco

(com vistoria e
fiscalização prévia)

(com vistoria prévia e
fiscalização posterior)

Médio risco ou
baixo risco B
Não-alto risco ou
baixo risco
(com vistoria e
fiscalização posterior)

(com vistoria e
fiscalização posterior)

Baixo risco ou
baixo risco A
(sem vistoria prévia, só
fiscalização posterior)

Definição de baixo risco
1
Baixo risco em prevenção
contra o incêndio

+

2
Uma das 287 atividades listadas
na Resolução

+

3

A

Só na residência do empresário

ou
B

Até 200m2, se:

 Edificação c/ menos de três
pavimentos;
 Local de reunião de público com
lotação até 100 (cem) pessoas;
 Local sem subsolo, ou subsolo é
só estacionamento;
 Sem possuir líquido inflamável
ou combustível acima de 1000 L
(mil litros);
 Sem possuir gás liquefeito de
petróleo (GLP) acima de 190 kg
(cento e noventa quilogramas).

Dentro da zona urbana adequada, na lei municipal
ou em qualquer local se não envolver circulação de pessoas

Efeitos do baixo risco com a MPV 881
O que o baixo risco FAZ
 Dispensa QUALQUER alvará ou licença
que não o mero cadastro tributário
(CNPJ, IE ou IM – conforme for o caso)
 Extingue alvarás de funcionamento, e
licenças sanitárias, ambientais e de
incêndio
 Extingue taxas associadas a essas
licenças
 Protege a boa-fé do empreendedor
 Permite o registro de empresas em casa,
em casos específicos
 Proíbe que o estado ou município peça
cadastro ou registro além do tributário

O que o baixo risco NÃO faz

 Não autoriza que se abra um negócio
sem CNPJ (ou IE ou IM), caso a lei
requeira
 Não autoriza a abertura de negócios em
qualquer lugar
 Não dispensa as licenças profissionais, se
assim requeridas por lei federal
 Não dispensa a observância das leis e
demais normas

