
(61) 3612-1034
(61) 9.9931-6050

acaic.cdl@gmail.com 

www.acaiccristalina.com.br  

Rua 7 de setembro, nº209
Centro - Cristalina-GO  

@acaiccristalina

INFORMATIVO



 
 

 
Rua 7 de setembro, n° 209, Centro |  Cristalina - GO  |  55 (61) 3612.1034 

INFORMATIVO 

 

A Associação Comercial Agro Industrial de Cristalina, por intermédio de sua 

Assessoria Jurídica, faz uso do presente expediente para explanar aos seus associados 

algumas mudanças trazidas pela Lei n.º 13.874/2019, popularmente conhecida como MP da 

Liberdade Econômica, especialmente no que atine a atos públicos de liberação de atividade 

econômica (licenças, alvarás e/ou similares). 

Citado texto legal dispõe em seu §6º, do artigo 1º: 

§ 6º  Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação a 

licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o 

cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos 

exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração 

pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade 

econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a 

construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a 

realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, 

profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e 

outros. 

O artigo 3º, inciso I da mesma Lei preceitua: 

Art. 3º  São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o 

desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal: 

I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha 

exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem 

a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade 

econômica; 

 

Em paralelo, a Resolução n.º 51, de 11 de junho de 2019, expedida pelo CGSIM, 

definiu o conceito de baixo risco dispondo o que segue: 

 

 Art. 3º  Para os fins do art. 3º, § 2º, inciso II, da Medida Provisória nº 881, de 30 

de abril de 2019, são consideradas de baixo risco ou “baixo risco A”, para o 

efeito específico e exclusivo de dispensar a necessidade de atos públicos 






