
                                                 

DECRETO Nº0067/2016 
Em, 18 de abril de 2016 

 
 
Revoga os decretos 204/2014 e 52/2015 e institui 
novas normas que regulamentam concessão de 
alvarás de licença e localização e dá outras 
providências. 
 
 

   PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO, Prefeito de Butiá, no uso de suas atribuições 
legais,  CON SID ER AN DO: 
 

I – o reduzido quadro técnico do Corpo de Bombeiros traduzindo na insuficiência do plantel para atender 

a enorme demanda de vistoria de estabelecimentos; 

II – centenas de estabelecimentos no Município e na Região que estão impossibilitados de exercerem 

suas atividades em virtude da demora na vistoria das ocupações e, consequentemente, na expedição do 

APPCI por parte do corpo de bombeiros; 

III – o direito constitucional à livre iniciativa e à ordem econômica; 

IV – a instrução da FAMURS, OF. CIRC.GF. Nº010/2016, datada de 07 de janeiro de 2016, que trata da 

emissão de alvará para estabelecimentos com ponto de referência. 

V – a crise econômica e o alto índice de desemprego no país, causando reflexo na renda dos 
trabalhadores e no crescimento da informalidade. 
 
 
   D E C R E T A: 
 

   Art. 1° - O Alvará de Licença e Localização de Estabelecimentos será concedido após da 

comprovação do pagamento da Taxa de Licença e Localização de Estabelecimento, salvo na condição de 

MEI, e da apresentação dos seguintes documentos: 

I – Requerimento junto ao protocolo geral da Prefeitura; 

II – Alvará de Proteção Contra Incêndio; 

III – Cópia do documento de identidade; 

IV - Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ou no Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

do Ministério da Fazenda; 

V - Prova de inscrição no Fisco Estadual, quando atividade assim exigir; 

VI - Certidão de Habite-se da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, em caso de licenciamento de 

qualquer atividade em edificação nova; 

VII – Cópia do Registro no Conselho de Classe Regional e da anuidade do Conselho devidamente 

quitada em caso de execução de atividade regulamentada; 

VIII – Cópia do Registro no Conselho de Classe Regional e da anuidade devidamente quitada, ou ainda, 

contrato de prestação de serviços técnicos,para empresas que exercerão atividades regulamentadas; 

IX - Prova de direito ao uso do local ou cessão de uso, quando se tratar de imóvel municipal, estadual ou 

federal; 

X - Documento de aprovação da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação ou 



                                                 

Ministério da Educação, conforme cada caso, para atividade de ensino até terceiro grau; 

XI - Quaisquer documentos de registro, controle e fiscalização de atividade, sempre que Decreto ou Lei do 

Município estabelecer a exigência para fins de concessão de alvará ou aprovação de uso; 

XII - Declaração que autorize a realização das diligências fiscais em decorrência do exercício do poder de 

polícia, em caso de licenciamento de atividade em imóvel residencial, (anexo 1); 

XIII - Licença Ambiental, expedidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente Municipal ou 

Estadual, para as atividades potencialmente poluidoras, conforme rol constante no anexo VIII da Lei 

10.165/2000 e a Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais 

vigente; 

XIV – Contrato social ou firma individual ou estatuto, devidamente registrado no órgão competente; 

   §1°. Além dos documentos acima elencados poderão ser solicitados outros documentos 

complementares, conforme entendimento e critérios do Fisco Municipal, ou de outras secretarias. 

   §2°. Nos casos de alteração societária que não compreendam alteração de atividade, nem 

de local, entre os quais alteração de razão social, fusão, incorporação e cisão, serão exigidos somente os 

documentos referidos nos incisos I, III, IV, V e XIV deste artigo; 

   §3°. Caberá ao município no âmbito de suas competências, acompanhar para que as 

licenças funcionamento estejam de acordo com a Lei Complementar 14.376 e sua regulamentação, para 

fins de revogação das referidas licenças ou expedição de Alvará Definitivo. 

   §4°. A declaração que trata o inciso XII deve estar acompanhada de comprovante de 

residência. 

   Art. 2° - Será expedido Alvará de Licença para Localização e Funcionamento aos 

empreendimentos que atuem exclusivamente em local externo, sem estabelecimento fixo ou depósito de 

mercadorias no endereço de referência da atividade, que, além de preenchidas as exigências pertinentes 

elencadas no art. 1° deste decreto, deverá apresentar: 

I - Declaração de atividade não estabelecida, com ponto de referência (anexo 2); 

   §1°. A declaração poderá ser assinada por quem estiver na posse do imóvel, desde que 

devidamente comprovado; 

   §2°. Constará no alvará o endereço do ponto referência do empreendimento. 

 

   Art. 3° - Poderão ser expedidos Alvarás Provisórios de Funcionamento, para os 

estabelecimentos que efetuarem atividades consideradas de baixo e médio risco de incêndio, mediante a 

apresentação da documentação pertinente que trata o art. 1° deste decreto, e dos seguintes documentos: 

I - Cópia do protocolo do PPCI junto ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul 

competente; 

II - Declaração do Profissional responsável pelo PPCI, certificando que o estabelecimento cumpre todas 

as exigências de proteção de incêndio que a legislação determina, e que foram eliminados todo e 

qualquer risco de incêndio, conforme normas legais vigentes, (anexo 3); 

III - Requerimento junto ao protocolo geral da prefeitura. 

   §1°. O órgão de fiscalização municipal responsável poderá vistoriar o local caso 

constatado necessidade; 

   §2°. O alvará provisório concedido nos termos deste artigo não poderá ultrapassar o prazo 



                                                 

de 180 dias de validade, prorrogável uma vez por igual período. 

   §3º.  Excetuam-se do disposto deste artigo os estabelecimentos que se enquadrem na 

divisão F6, da Tabela 1 do anexo A da Lei Complementar Nº 14.376/13, ficando restringidos à 

apresentação do APPCI para a concessão do alvará de licença. 

 

   Art. 4° - Para concessão de Alvará de Licença de Funcionamento para atividades de 

caráter eventual, será necessário o cumprimento das exigências que segue: 

I - As exigências que elencadas no art. 1°, itens I, III, IV, V; 

II - As exigências que trata o art. 3° nos itens I e II; 

III - Laudo de capacidade de público com a devida Anotação do Responsável Técnico; 

   §1°. O órgão de fiscalização do município não estará impedido de vistoriar o local caso 

necessário. 

   §2°. Consideram-se eventos, as atividades esportivas, recreativas, culturais ou artísticas, 

de caráter excepcional, realizadas em áreas públicas e particulares, tais como espetáculos, parque de 

diversões, feiras, circos e eventos com aglomeração de pessoas e congêneres. 

   Art. 5° - O Alvará de Saúde da Vigilância Sanitária, para atividades localizadas, 

ambulantes ou eventos, será concedido após a apresentação de, no mínimo, os seguintes documentos, 

conforme cada caso, e expedido após a comprovação do pagamento da Taxa de Vigilância Sanitária e 

dos seguintes documentos: 

I - Requerimento (em 2 vias) e cópia dos documentos abaixo elencados, para aprovação da Secretaria 

Municipal de Saúde para as atividades relacionadas nos serviços licenciados conforme resolução do 

CIB/RS vigente, para fins de obtenção do Alvará da Vigilância Sanitária; 

II - As exigências que tratam o art. 1°, no que couber, em seus itens III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII e XIV; 

   Art. 6° - Os alvarás que estão com pedidos protocolizados poderão ou não ser 

enquadrados o no disposto deste Decreto. 

   Art. 7° - Ficam revogados os decretos 204/2014 e 52/2015. 

   Art. 8° - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

                 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                            Em, 18 de abril de 2016. 
 
 
 
                                        PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO 
                                                                                                Prefeito Municipal  
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 18 de abril de 2016. 
 
 
  
       DEISE MACHADO DE MOURA 
Secretária Municipal de Administração 
 



                                                 

ANEXO 1 

 

 

DECLARAÇÃO DEAUTORIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS FISCAIS 
 
 
 
 
 

Autorizo a realização de diligências fiscais que se fizerem necessárias ao 

adequado exercício do poder de polícia pela Prefeitura Municipal de Butiá, no endereço 

constante no alvará de licenciamento, para conferência se o imóvel residencial é utilizado na 

execução da atividade cadastrada, na forma da legislação em vigor. 

Declaro, também, estar ciente de que o descumprimento do compromisso 

assumido implicará na CASSAÇÃO do alvará. 

Nome: .......................................................................................CPF:.................................. 
Endereço: .................................................................................................nº ....................... 
Bairro: ........................................................................... Cidade: ......................................... 

Butiá, .......... de .................... de 201..... 

Proprietário/Possuidor do Imóvel 



                                                 

 

ANEXO 2 

 

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE "NÃO ESTABELECIDA" 

 
CONTRIBUINTE: 

Nome: ................................................................................................................................... 

Endereço: ..................................................................................................nº ...................... 

Bairro: ........................................................................... Cidade: ......................................... 

CPF/CNPJ .................................................... 

REPRESENTANTE: 

Representante Sr.(a): ........................................................................................................... 

Endereço: ..................................................................................................nº ...................... 

Bairro: ........................................................................... Cidade: ......................................... 

CPF: .............................................................. 

ATIVIDADE: 

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

CATEGORIA 

() Autônomo     ( ) Microempreeendedor Individual – MEI 

() ME ou EPP      ( ) Ambulante 

( ) Seção de mão-de-obra    (   ) Prestação Serviços a Terceiros 

(   ) Outros: ........................................................ 

DECLARO que exerço minhas atividades em local fixo, sem acesso público ou publicidade, 

executando suas atividades exclusivamente em local externo, não possuindo estoque ou 

depósito de mercadorias e/ou equipamentos, nem utilizando o local como escritório 

administrativo e que o endereço abaixo declarado é estritamente para correspondência e 

ponto de referencia da atividade. 



                                                 

DECLARO também que estou ciente de que as autorizações será concedida a título precário 

e podem ser revogadas a qualquer tempo por motivo de verificação de inconformidade com 

as informações prestadas ou ainda por conveniência, oportunidade e interesse público, e 

que, portanto, não caberá qualquer reparação,indenização, compensação ou ressarcimento 

de eventuais despesas efetuadas ou possíveis prejuízos contabilizados. 

DECLARO ainda ser conhecedor das sanções civis, administrativas e criminais a que estarei 

sujeito, caso o quanto aqui declarei não porte estritamente a verdade, bem como atesto que 

estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir, em documento 

público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou 

diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade 

sobre o fato juridicamente relevante". 

Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de 

informações resultará nas penalidades cabíveis, estando ainda ciente que deverei comunicar 

imediatamente a municipalidade qualquer alteração que venha a ocorrer nas situações aqui 

relatadas, assim como o encerramento das atividades. 

 

Butiá, ....... de .................... de 201...... 

Empreendedor 

 



                                                 

 
ANEXO 3 

 
 
 

CERTIDÃO DE CONFORMIDADE 
 

 

Certificamos que o PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO da edificação/área de risco de incêndio: 

Responsável Técnico: ......................................................................................................... 

Registro CREA/CAU:............................................ Registro ART/RRT:............................... 

Protocolo PPCI Nº: ................................................... CNPJ:................................................ 

Razão Social:....................................................................................................................... 

Responsável pelo imóvel: ................................................................................................... 

Ocupação: ........................................................................................................................... 

Área: ..................................................................... Altura: ................................................... 

Endereço: .........................................................................................nº ............................... 

Bairro: ..................................................................... Cidade: ............................................... 

Está em conformidade com a Legislação Vigente, não apresentando risco de 

incêndio iminente. 

 

Butiá,........  de .................... de 201....... 

Responsável Técnico 

 


