
 
 
 
 

COMUNICADO 
AGENDAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL – 2015 

A Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari comunica que a opção pelo Simples 
Nacional - 2015 poderá ser agendada no período de 03 de novembro a dia 30 de dezembro 
de 2014, no Portal do Simples Nacional, serviço “Agendamento da Solicitação da Opção 
pelo Simples Nacional”, item “Simples/Serviços”. 

De acordo com o Comunicado nº 29, de 18/09/2014, expedido pela Secretaria-Executiva do 
Comitê Gestor do Simples Nacional, no caso de não haver pendências (cadastral e débitos 
tributários), a solicitação de opção para 2015 será agendada, não havendo nenhum 
procedimento adicional a ser realizado pelo contribuinte. No dia 01/01/2015 será gerado o 
registro da opção pelo Simples Nacional e, em 02/01/2015, será disponibilizado o respectivo 
Termo de Deferimento (Simples Serviços > Resultado do Agendamento da Opção pelo 
Simples Nacional). 

Caso sejam identificadas pendências, essas serão apresentadas ao contribuinte e o 
agendamento não será aceito. O contribuinte deve regularizar as pendências porventura 
identificadas e proceder a um novo agendamento. Caso as pendências não sejam 
regularizadas até o fim do prazo do agendamento, a empresa ainda poderá solicitar a opção 
no mês de janeiro de 2015 e regularizá-las até o término desse mês. 

Não haverá agendamento para opção pelo SIMEI e para empresas em início de atividade, 
com menos de 180 (cento e oitenta) dias de abertura. 

As informações sobre as pendências apontadas pelo Município de Camaçari poderão ser 
obtidas pelo interessado na Central de Atendimento Municipal – CAM, localizada nos 
endereços: 

 Rua Francisco Drummond, s/n – Centro Administrativo (Sede); 

 Prefeitura Avançada da Orla – Abrantes (Km 13 da BA-099 - Estrada do Coco); ou 

 Guarajuba Shopping (Km 42,5 da BA-099 - Estrada do Coco). 

Durante os meses de novembro e dezembro a Secretaria da Fazenda de Camaçari fará a 
comunicação à Receita Federal do Brasil dos contribuintes que tenham regularizado a 
pendência apontada, observando o seguinte calendário: 

Regularização das Pendências Comunicação à RFB 

Até 10/11/2014 14/11/2014 

Até 20/11/2014 28/11/2014 

Até 01/12/2014 08/12/2014 

Até 15/12/2014 19/12/2014 

Até 22/12/2014 29/12/2014 
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