
                                                 

DECRETO Nº 235/2016 
Em 03 de novembro de 2016 

Institui, temporariamente, regramento para 
emissão de alvarás provisórios para 
estabelecimentos de baixo e médio risco de 
incêndio. 

    PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO, Prefeito de Butiá, no uso de suas atribuições 

legais, 

    CONSIDERANDO o comunicado do Corpo de Bombeiros de Estado do Rio Grande do 

Sul, de 21 de outubro de 2016, onde é informado que não será aceito Protocolos de novos Planos de 

Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) Planos Simplificados (PSPCI) e Certificados de Licenciamento. 

    DECRETA 

    Art. 1° - Poderão ser expedidos Alvarás Provisórios de Funcionamento, para os 

estabelecimentos que efetuarem atividades consideradas de baixo e médio risco de incêndio (tabela anexa ao 

Decreto Estadual n.º 51.803/2014), sem a exigência que trata o inciso II do art. 1° do Decreto Municipal 

67/2016, na forma do art. 5° da Lei Kiss e seus parágrafos (alteração dada pela Lei Complementar Estadual n.º 

14.924, de 22 de setembro de 2016). 

    Art. 2°. A expedição deste alvará provisório não exime a apresentação do protocolo do 

PPCI ou da emissão do Certificado de Licença em até 15 dias do retorno das atividades paralisadas no 

CBM/RS, devendo ser juntado cópia ao processo administrativo municipal que gerou o presente neste prazo, 

sob pena de extinção automática dos efeitos do alvará de funcionamento e estabelecimento. 

    Art. 3°. Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, e terá seus 

efeitos ativos até que normalizem-se as atividades do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, 

vindo a ser automaticamente revogado, voltando a vigorar em sua integralidade o Decreto n° 67/2016, que 

ficará suspenso no período que trata o artigo anterior no que tange a emissão de alvará para ocupações de 

nível baixo e médio risco de incêndio. 

                  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                     Em, 03 de novembro de 2016. 
 
 
 
                                         PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO 
                                                                                                 Prefeito Municipal  
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 03 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
      DEISE MACHADO DE MOURA 
Secretária Municipal de Administração 
 

 


