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Portal do MEI da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) 
amplia serviços para associados

Lançado em fevereiro des-
te ano, o Portal do MEI da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) entra em uma 
nova etapa e passa a oferecer 
mais serviços aos associados. A 
ferramenta nasceu para aten-
der às necessidades de empre-
endedores formalizados ou que 
buscam a regularização de suas 
empresas.

A novidade é que no mes-
mo portal, o associado pode-
rá gerenciar toda a parte fis-
cal e tributária de seu negócio 
como, por exemplo, emitir no-
tas de serviço ou notas fiscais; 
Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional (DAS, DASN); 
cadastro de clientes, fornecedo-
res e produtos; agendar serviços 
no Balcão do Empreendedor e 
ter acesso a uma área de cursos.

O Portal

Logo após acessar o endere-
ço do site, o usuário preenche 
um breve cadastro. Na plata-
forma já será possível agendar 
uma consultoria com profissio-
nais especializados da ACSP. 
Dezesseis postos de atendimen-
to estão disponíveis na capital 
para auxiliar os empreendedo-
res informais a abrirem sua mi-
croempresa, bem como receber 
todas as demais orientações ne-
cessárias. O empreendedor já 
sai com o certificado de MEI.

MEI

No total, o MEI con-
ta com 466 atividades ativas 
no município de São Paulo. 
Dos, cerca de dez milhões de 

microempreendedores indivi-
duais no mercado em 2020 no 
Brasil, 746 mil exercem suas 
atividades na capital paulis-
ta, segundo dados do Portal 
do Empreendedor do Governo 
Federal. Esses altos núme-
ros do ano passado justificam-
se por ser uma época marcada 
pelo início da crise da pande-
mia, na qual registrou-se altos 
índices de desemprego no País. 
Com pouca oferta de emprego 
no mercado, empreender foi o 
caminho escolhido por muitas 
pessoas.

Ao optar pelo MEI, o profis-
sional garante benefícios como: 
auxílio maternidade, afasta-
mento remunerado por proble-
mas de saúde e aposentadoria 
pelo INSS. Acesse: https://www.
portaldomei.com.br/
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Associação Comercial de São Paulo (ACSP) amplia serviços para associados no portal do MEI

Fiscalização em Terminais 
Rodoviários em mais de 200 veículos, 

autua 84 em megaoperação
Na terça-feira (10), mais 

uma ação especial de fiscali-
zação de Transporte Coletivo 
Intermunicipal foi realiza-
da pela ARTESP - Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo em 24 terminais rodoviá-
rios da capital e interior paulis-
ta, abrangendo 22 municípios. 
Ao todo, foram 211 veículos vis-
toriados, além de 36 guichês de 
venda de passagens fiscaliza-
dos. A ação resultou em 84 au-
tuações, além de 13 notificações. 
Seis veículos foram retidos e re-
tirados de circulação.

A ação de fiscalização pela 
equipe ARTESP foi rea li za-
da nos terminais rodoviários 
das cidades de: Barrinha, Cam-
pinas, Dumont, Franca, Ge-
tu lina, Jaboticabal, Jaca reí, 
Jar dinópolis, Lins, Martinó po-
lis, Mogi das Cruzes, Olímpia, 
Piracicaba, Pontal, Porto Fer-
reira, Presidente Prudente, 
Re gistro, Ribeirão Preto, São 
José dos Campos, Sertãozinho, 
Tatuí.  Na capital, a ação ocor-
reu nos Terminais: Tietê, Jaba-
quara e Barra Funda.

Os principais motivos das 
autuações e notificações foram: 
extintor vencido e/ou sem lacre 
de segurança; modificação de 
horários de viagem sem a auto-
rização da ARTESP; atraso na 
saída do terminal de passagei-
ros em relação ao horário deter-
minado; para-brisa panorâmico 
trincado e ausência da tabela de 
horários e de preços dentro dos 
veículos. As retenções de veícu-
los foram motivadas principal-
mente por extintor com defeito 
e ausência de declaração de vis-
toria válida.

Ações periódicas - A 
Agên cia realiza periodicamen-
te fiscalizações no Sistema de 

Transporte Intermunicipal do 
Estado de São Paulo, tanto nas 
rodovias, como nos terminais 
rodoviários. As ações nos ter-
minais visam principalmen-
te checar as condições dos ôni-
bus, a documentação em ordem 
e a observação de normas para 
a segurança dos passageiros e o 
cumprimento dos horários das 
linhas.

Quando identificada alguma 
irregularidade durante a fiscali-
zação, a empresa é autuada. Em 
alguns casos, constatados a au-
sência ou o vencimento da de-
claração de vistoria, ou até mes-
mo a inexistência de cadastro 
junto à ARTESP, o veículo é im-
pedido de circular até que seja 
devidamente regularizado. Caso 
algum item de segurança esteja 
em desacordo, o veículo também 
é retido e, caso não seja imedia-
tamente sanada a irregularida-
de, é substituído por outro que 
esteja dentro das especificações 

e, assim, possa continuar a via-
gem. Nestes casos, os passagei-
ros são desembarcados e reem-
barcados no novo veículo e o 
carro autua do e recolhido à ga-
ragem, para que possa se ade-
quar às exigências antes de uma 
nova viagem.

Por conta da pandemia da 
Covid-19, as empresas cadas-
tradas também devem seguir 
protocolos de higiene sanitá-
ria durante as viagens, repas-
sando aos passageiros a orien-
tação para o uso de máscara e 
álcool em gel. Outra orientação 
dada pela equipe de fiscalização 
da ARTESP às empresas cadas-
tradas é que realizem a higieni-
zação do veículo antes do início 
de uma nova viagem.

A megaoperação faz parte de 
uma intensa série de fiscaliza-
ções que a Agência Reguladora 
está realizando nas últimas se-
manas, com apoio de diversos 
órgãos.
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Agentes reforçaram vistoria para coibir serviço irregular de transporte 
intermunicipal em 24 terminais rodoviários do Estado

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital. Acesse: www.gazetazn.com.br


