
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

DECRETO Nº 17.127, DE 21 DE AGOSTO DE 2014.

Regulamenta a Lei Municipal nº 7.406, de
22 de dezembro de 2011, que dispõe sobre
concessão  de  alvará  provisório  para
edificações  às  Empresas  Individuais,
Microempresas e às Empresas de Pequeno
Porte.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL,  no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 94, inciso III, da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA:

Art. 1º A expedição de Alvará de Funcionamento Provisório às Empresas Individuais,
Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, cujo grau de risco da atividade não seja
considerado alto,  nos termos do § 2º do art.  6º  da Lei  Complementar  nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, reger-se-á pela Lei Municipal nº 7.406, de 22 de dezembro de 2011, e
por este Decreto.

Art. 2º Para os fins do art. 1º, o Município de Caxias do Sul, através da Secretaria
Municipal do Urbanismo - SMU, poderá autorizar a expedição de Alvará de Funcionamento
Provisório às Empresas Individuais, Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, cujo
grau de risco da atividade não seja considerado alto, conforme tabela constante do Anexo I
deste Decreto, com as seguintes características:

a) área total edificada de até 750m²;

b) edificação de até 2 (dois) pavimentos;

c)  não  ser  classificada  como  local  de  reunião  ao  público,  conforme  previsto  na
categoria  F,  Tabela  1  do  Anexo  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  14.376,  de  26  de
dezembro de 2013.

Parágrafo único. A expedição de Alvará de Funcionamento Provisório previsto neste
artigo  fica  condicionada  à  apresentação  do  comprovante  de  protocolo  do  Plano  de
Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI junto ao Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 3º O Alvará de Funcionamento Provisório terá validade de doze (12) meses a
contar da data da expedição, findo o qual cessarão todos os efeitos do mesmo, devendo o
responsável  pelo  empreendimento  encerrar  imediatamente  suas  atividades,  sob  pena  de
responsabilidade conforme termo firmado e previsto no art. 7º. 

Parágrafo único. Uma vez protocolado o PPCI e não tendo sido concluída a apreciação
do mesmo pelo Corpo de Bombeiros, o prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por
igual período, mediante nova vistoria, garantindo a continuidade da atividade econômica,
tendo  em  vista  que  a  análise  do  pedido  não  depende  do  empreendedor.  (Parágrafo
acrescido pelo Decreto nº 18.107, de 30 de março de 2016)
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Art.  4º  A expedição  de  Alvará  de  Funcionamento  Definitivo  fica  condicionada  à
apresentação do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – APPCI, expedido pelo
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul – CBMRS.

Art. 5º O Alvará de Localização em endereço indicado única e exclusivamente como
ponto de referência, poderá ser emitido, em caráter definitivo, sem o protocolo do PPCI ou
apresentação do APPCI.

Parágrafo único. Considera-se ponto de referência o local sede de atividade exercida
por profissional  que não recebe a  visita  de público  e/ou presta  serviço em endereço de
terceiros.

Art.  6º  Excetuando-se  os  casos  previstos  neste  Decreto,  a  autorização  para
funcionamento  de  atividade  econômica  deverá  ser  precedida  de  Alvará  de  Prevenção  e
Proteção Contra Incêndio – APPCI, expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Rio Grande do Sul – CBMRS.

Art. 7° O requerimento de Alvará de Funcionamento Provisório previsto neste Decreto
deverá se fazer acompanhar do Termo de Responsabilidade do Empreendedor firmado pelo
requerente  ou  pelo  responsável  legal,  conforme  modelo  constante  do  Anexo  II  deste
Decreto, bem como de comprovante da existência de iluminação de emergência, sinalização
e  extintores de incêndio, instalados conforme normas técnicas da ABNT.

 Art 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul,  em 21 de agosto de 2014; 139º da Colonização e 124º  da Emancipação
Política.

Alceu Barbosa Velho,
PREFEITO MUNICIPAL.

Agenor Basso,
SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL.

Fábio Scopel Vanin,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO
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ANEXO I

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO

Residencial

Alojamentos estudantis
Apartamentos
Casas térreas ou sobrados
Pensionatos

Comercial varejista

Açougue
Animais ("pet shop”)
Antiguidades
Aparelhos eletrodomésticos
Aparelhos eletrônicos
Armarinhos
Armas
Artigos de bijuteria, metal ou vidro
Automóveis
Brinquedos
Calçados
Artigos de couro
Artigos de esportes
Ferragens
Floricultura
Galeria de quadros
Joalheria
Materiais de construção
Máquinas de costura ou de escritório
Materiais fotográficos
Móveis
Papelarias
Perfumarias
Produtos têxteis
Relojoarias
Restaurantes
Supermercados (vendas)
Tapetes

Serviços profissionais, pessoais e técnicos

Verduras frescas
Vinhos
Agências bancárias
Agências de correios
Centrais telefônicas
Cabeleireiros
Copiadora
Escritórios
Estúdios de rádio ou de televisão ou de 
fotografia

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

Serviços profissionais, pessoais e técnicos

Laboratórios (outros)
Lavanderias
Oficinas elétricas
Oficinas hidráulicas ou mecânicas
Pinturas
Processamentos de dados

Serviços automotivos e assemelhados

Estacionamentos
Oficinas de conserto de veículos e 
manutenção
Postos de abastecimentos (tanque 
enterrado)
Hangares

Industrial

Aparelhos eletroeletrônicos, fotográficos, 
ópticos
Acessórios para automóveis
Alimentação (alimentos)
Aço, corte e dobra, sem pintura, sem 
embalagem
Artigos de argila, cerâmica ou porcelanas
Artigos de bijuteria
Artigos de gesso
Artigos de mármore
Artigos de metal, forjados ou fresados
Artigos de tabaco
Artigos de vidro
Automotiva e autopeças (exceto pintura)
Balanças
Bebidas não alcoólicas
Bicicletas
Café (inclusive torrefação)
Cerâmica
Cervejarias
Chapas de aglomerado ou compensado
Chocolate
Cimento
Condimentos, conservas
Confeitarias
Defumados
Ferragens
Fibras sintéticas
Fios elétricos
Flores artificiais
Fornos de secagem com grade de madeira
Fundições de metal
Galvanoplastia
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Industrial

Gesso
Gráficas (produção)
Guarda-chuvas
Joias
Laboratórios farmacêuticos
Lâmpadas
Latas metálicas, sem embalagem
Laticínios
Malharias
Máquinas de lavar de costura ou de 
escritório
Matadouro
Metalúrgica
Montagens de automóveis
Motocicletas
Motores elétricos
Móveis
Olarias
Papéis (acabamento)
Papéis (preparo de celulose)
Pedras
Perfumes
Produtos de adubo químico
Produtos com ácido acético
Produtos com ácido carbônico
Produtos com ácido inorgânico
Produtos com soda
Produtos refratários
Relógios
Sabões
Serralheria
Sorvetes
Sucos de Fruta
Tintas não inflamáveis
Transformadores
Tratores
Vagões
Vidros ou espelhos
Vinagres
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Anexo II

Termo de Responsabilidade do Empreendedor

_____________________,responsável  pela  empresa_________________________
inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  ____________________________,  atesto  a  existência  de
equipamentos  como  extintores  de  incêndio,  iluminação  e  sinalização  de  emergência  no
estabelecimento, assim como, declaro estar ciente do disposto no art. 12 da Lei Estadual n.
14.376/2013, assumindo total responsabilidade de respeitar todos os prazos e tomar todas as
providências  cabíveis,  para  que  o  uso  da  edificação  se  de  nos  limites  autorizados  pela
municipalidade, assim como, de informar e comprovar a Prefeitura a conclusão do PPCI
junto ao Corpo de Bombeiros, com a respectiva apresentação de APPCI, assim que o mesmo
for emitido, sob pena de revogação da autorização concedida.

Responsável da Empresa
CPF
CNPJ
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