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Emissão de alvarás



CADASTRO ECONÔMICO E EXPEDIENTE 
DA FISCALIZAÇÃO DO ISS

Setor responsável pelo recebimento e análise 
da documentação necessária para a Inscrição 
Municipal e o encaminhamento do Alvará de 
Localização.



Quem pode solicitar Inscrição 
Municipal?

Autônomos
Nível Fundamental
Nível Médio ou Técnico
Nível Superior

Pessoas Jurídicas
Ltda.
Eireli
S/A
Associações
Sociedades Simples

Microempreendedor Individual - MEI

Agroindústria Familiar



Documentos Necessários Autônomos

Sem Curso Superior
Documento de Identidade – Original ou Cópia Autenticada;
CPF
Recibo de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano);
Formulário F-56 – Boletim de Informações Econômicas, preenchido e assinado em 2 
(duas) vias, sem rasuras ou emendas, no caso de encaminhamento feito por terceiro;

Com Curso Superior
Documento de Identidade – Original ou Cópia Autenticada;
CPF
Carteira do Respectivo Conselho, Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso;
Recibo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano);



Atividades do nível médio ou técnico 
que necessitam da apresentação do 
Registro do Profissional no respectivo 
Conselho ou Órgão de Classe

Exemplos:

Técnico em Enfermagem

Técnico em Contabilidade

Representante Comercial

Artesão

Corretor de Imóveis

Aviador

Despachante



Atividades de Transporte
Motorista de Táxi

Motorista de Táxi Não Proprietário

Motorista por Aplicativo

Motorista Autônomo Auxiliar de Permissionário do Serviço Público de Transporte de 
Passageiros por Micro-ônibus em Linhas Regulares no Município de Caxias do Sul

Motorista Autônomo Substituto do Serviço Público de Transporte de Passageiros por 
Micro-ônibus em Linhas Regulares no Município de Caxias do Sul

Motorista autônomo de motofrete

Motorista Autônomo de Transporte de Frete com Ponto Fixo

* Necessita liberação da Secretaria Municipal dos Transportes



Cobrança do Imposto e da Taxa de 
Localização

Nível Fundamental: o valor anual é de 1,8 VRM's (2018: R$ 57,92) referente ao 
ISSQN Fixo.

Nível Médio ou Técnico: o valor anual é de 7,5 VRM's (2018: R$ 241,35) 
referente ao ISSQN Fixo e 1,5 VRM's (2018: R$ 48,23) referente a taxa de Localização.

Nível Superior: o valor anual é de 15 VRM's (2018: R$ 482,70) referente ao ISSQN 
Fixo e 3 VRM's (2018: R$ 96,54) referente a Taxa de Localização.



Importante!

O profissional autônomo que já possui in-
scrição cadastral, ao solicitar nova inscrição 
com a mesma atividade do alvará já existente, 
este pagará apenas a Taxa de Localização do 
novo alvará. O ISSQN será cobrado apenas da 
inscrição mais antiga. 



Lembrete:

Na inscrição, a cobrança do ISSQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza) e da Taxa de Localização 
serão lançadas na base de um doze avos (1/12) por mês 
ou fração que falte para vencer o término do exercício.

No exercício seguinte, o ISSQN será cobrado anualmente 
com a possibilidade de pagamento único ou em 4 (qua-
tro) parcelas trimestrais. A Taxa de Fiscalização terá 
vencimento no mês de agosto.



Documentos Necessários
Microempreendedor Individual - MEI

Formulário F-56 – Boletim de Informações Econômicas, em 2 (duas) vias, sem rasuras 
ou emendas, preenchido com os dados constantes no Certificado e assinado pelo 
microempreendedor. 

No caso de representante legal, anexar procuração (original ou cópia autenticada) e 
cópia autenticada da carteira de identidade do procurador;

Certificado da condição de MEI;

Documento de identificação (RG, CNH, CTPS) do microempreendedor (original ou 
cópia autenticada);

Recibo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano);

CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);



Exemplos:

Técnico em Enfermagem

Técnico em Contabilidade

Representante Comercial

Artesão

Corretor de Imóveis

Aviador

Despachante

Informações Adicionais:
No momento da inscrição, informar a forma de atuação (ponto de referência; sem 
depósito e/ou atendimento no local; venda pela internet; comércio vinculado a 
prestação de serviço)

O microempreendedor que tiver a atividade de “Artesão” deverá apresentar a 
Carteira do Artesão emitida pela FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) 
no momento da Inscrição. 

Se o MEI vier solicitar alvará porém for sócio de empresa não será efetuado o 
cadastro.

Quando tiver atividade de transporte municipal de passageiros e o transporte 
escolar, o alvará somente será encaminhado para fiscalização após o cadastro na 
Secretaria Municipal dos Transportes.

Se o MEI já possuir alvará como autônomo será exigida declaração que permanecerá 
com a atividade juntamente com a inscrição como MEI ou a baixa da inscrição de 
autônomo.



Cobrança de Taxa
Microempreendedor Individual

Ficam reduzidas a 0 (zero), conforme art.4º, 
§3º, da Lei Complementar nº 123/2006, na re-
dação dada pela Lei Complementar nº 128/ 
2008.



Documentos Necessários 
Pessoas Jurídicas

Formulário F-56 - Boletim de Informações Econômicas, em 2 (duas) vias, sem rasuras 
ou emendas, preenchido conforme o contrato social e assinado pelo sócio, diretor, 
representante legal ou procurador (neste caso anexar procuração, original ou cópia 
autenticada, e cópia autenticada da carteira de identidade do procurador);

Contrato Social, Requerimento de Empresário Individual ou Estatuto Social, original 
ou cópia autenticada. As sociedades que possuem Estatuto Social deverão 
apresentar, também, uma cópia simples do mesmo;

CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

Recibo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano);



Cobrança de Taxas
Pessoas Jurídicas 

A cobrança da Taxa de Localização inicial será 
lançada na base de um doze avos (1/12) por 
mês ou fração que falte para vencer o término 
do exercício;

O valor anual da Taxa de Localização é de 5 
VRM´s (2018: R$ 160,90).



Prazos e Penalidades

Conforme disposto no artigo 78 da Lei Complementar Nº 502/2015, os eventos de 
inscrição, alteração e baixa, deverão ser protocolados no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do registro no órgão competente (Junta Comercial, OAB, Registro de 
Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas). 

O não cumprimento do prazo sujeita o contribuinte a infração prevista no artigo 83, 
inciso VI, alínea “b”, do mesmo diploma legal.

O prazo para o pagamento da multa é de 30 (trinta) dias contados da data da ciência 
no Auto de Infração. Para as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, a 
multa terá o desconto de 75%. Para as demais pessoas jurídicas, o desconto será de 
50%.

Passados os 30 (trinta) dias da ciência no Auto de Infração, o não pagamento 
acarretará na perda do desconto e no encaminhamento do débito para dívida ativa.
Cada ato intempestivo originará um novo Auto de Infração, exceto as alterações que 
sejam apenas de capital social ou de administração da sociedade.



Formulário F-56 – Boletim de Informações Econômicas, em 2 (duas) vias, sem rasuras 
ou emendas, preenchido com os dados constantes no Certificado e assinado pelo 
microempreendedor. 

No caso de representante legal, anexar procuração (original ou cópia autenticada) e 
cópia autenticada da carteira de identidade do procurador;

Certificado da condição de MEI;

Documento de identificação (RG, CNH, CTPS) do microempreendedor (original ou 
cópia autenticada);

Recibo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano);

CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

Informações Adicionais:

As sociedades que possuírem ata de eleição de diretoria deverão apresentar esta, original ou 
cópia autenticada, juntamente com o restante da documentação.

Se algum sócio possuir alvará de autônomo, o cadastro da empresa só será realizado mediante 
apresentação da declaração que continuará exercendo a atividade ou a baixa do alvará de 
autônomo.

No caso de inscrição intempestiva, será lavrado Auto de Infração que deverá ser assinado por 
um dos sócios da empresa ou por procurador devidamente constituído o qual deverá 
apresentar procuração (original ou cópia autenticada) e cópia autenticada da carteira de 
identidade do procurador.

Exemplo: Se a pessoa jurídica realizou inscrição municipal em 2018, esta pagará a Taxa de 
Localização proporcional a data do registro. Porém se ela realizar uma alteração, dentro desse 
mesmo exercício, que necessite nova fiscalização (endereço/atividade), será cobrada a Taxa de 
Fiscalização no valor integral de 5 VRM's.

As pessoas jurídicas registradas na OAB deverão apresentar o DBE (Documento Básico de 
Entrada), protocolado pela Receita Federal, juntamente com a documentação necessária para 
inscrição.



No momento da inscrição, informar a forma de atuação (ponto de referência; sem 
depósito e/ou atendimento no local; venda pela internet; comércio vinculado a 
prestação de serviço)

O microempreendedor que tiver a atividade de “Artesão” deverá apresentar a 
Carteira do Artesão emitida pela FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) 
no momento da Inscrição. 

Se o MEI vier solicitar alvará porém for sócio de empresa não será efetuado o 
cadastro.

Quando tiver atividade de transporte municipal de passageiros e o transporte 
escolar, o alvará somente será encaminhado para fiscalização após o cadastro na 
Secretaria Municipal dos Transportes.

Se o MEI já possuir alvará como autônomo será exigida declaração que permanecerá 
com a atividade juntamente com a inscrição como MEI ou a baixa da inscrição de 
autônomo.

Documentos Necessários 
Agroindústria Familiar

Atestado de cadastramento emitido pela EMATER;

Documento de Identidade e CPF, original ou cópia autenticada, de 
todos os agricultores relacionados no atestado de cadastramento.

Se o endereço constante no atestado estiver sem número predial, o 
interessado deverá solicitar uma certidão de “número predial” 
fornecida pela Gerência de Medições e Agrimensura – SMU.



Cobrança de Taxas 
Agroindústria Familiar

Será exigida a cobrança referente a Taxa 
de Localização que será de 1,5 VRM's 
(2018: R$ 48,23).



Onde localizar estas 
informações?

Site Prefeitura - www.caxias.rs.gov.br
Serviços
Receita
Cadastro Econômico
Documentos Necessários para Inscrições



Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Emprego

Sala do empreendedor tem como objetivo incentivar a legalização de negócios 
informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 
123/06, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, facilitar a 
abertura de novas empresas e regularizar as atividade informais e oferecer serviços 
aos Microempreendedores Individuais (MEI).

Informações e Orientações Sobre a abertura, funcionamento e formalização de 
empresas, de forma simples e facilitada.

 Além de orientação e capacitação para Microempreendedores Individuais     (MEI).

Ângela Terezinha Fonseca de Almeida
Gerente de Desenvolvimento Econômico 



A REGULARIZAÇÃO DE 
EDIFICAÇÕES ATRAVÉS DOS 
PROCEDIMENTOS 
ELETRÔNICOS: CLCB E PSPCI

Palestrante:  3º Sargento Marcos da Silva Almeida



As sociedades que possuírem ata de eleição de diretoria deverão apresentar esta, original ou 
cópia autenticada, juntamente com o restante da documentação.

Se algum sócio possuir alvará de autônomo, o cadastro da empresa só será realizado mediante 
apresentação da declaração que continuará exercendo a atividade ou a baixa do alvará de 
autônomo.

No caso de inscrição intempestiva, será lavrado Auto de Infração que deverá ser assinado por 
um dos sócios da empresa ou por procurador devidamente constituído o qual deverá 
apresentar procuração (original ou cópia autenticada) e cópia autenticada da carteira de 
identidade do procurador.

Exemplo: Se a pessoa jurídica realizou inscrição municipal em 2018, esta pagará a Taxa de 
Localização proporcional a data do registro. Porém se ela realizar uma alteração, dentro desse 
mesmo exercício, que necessite nova fiscalização (endereço/atividade), será cobrada a Taxa de 
Fiscalização no valor integral de 5 VRM's.

As pessoas jurídicas registradas na OAB deverão apresentar o DBE (Documento Básico de 
Entrada), protocolado pela Receita Federal, juntamente com a documentação necessária para 
inscrição.

QUAIS SÃO AS FORMAS DE REGULARIZAÇÃO DAS 
EDIFICAÇÕES JUNTO AO CBMRS?

Planos de Prevenção e  Proteção contra  Incêndio – na 
sua forma completa – PPCI;

Planos Simplificados de Prevenção e  Proteção Contra 
Incêndio – PSPCI ;

Certificados de Licenciamento do  Corpo de Bombeiros – 
CLCB.



Quais são as características exigidas para o PSPCI?

As edificações de grau de risco de incêndio baixo e 
médio devem atender todas as características do Art. 21 
da Lei Complementar n.º 14.376/2013, e suas alterações:

Classificação com grau de risco baixo ou médio;

Área total edificada de até 750m²;



Quais são as características exigidas para o PSPCI?

Até 3 (três) pavimentos.

Aplica-se o PSPCI às edificações enquadradas nas di-
visões F-11 (edificações de caráter regional) e F-12 
(clubes sociais, comunitários e de diversão), com até 
1.500m² e até 3 (três) pavimentos.



Site Prefeitura - www.caxias.rs.gov.br
Serviços
Receita
Cadastro Econômico
Documentos Necessários para Inscrições

O que é o Certificado de Licenciamento 
do CBMRS – CLCB?

O CLCB é um processo destinado às edificações com  
menor probabilidade de danos à vida e ao patrimônio em 
caso de incêndio;

O CLCB, dispensa a vistoria;

Responsabiliza o usuário  na instalação e manutenção 
das medidas de segurança contra incêndio e pânico junto 
à edificação.



Quais são as características exigidas 
para o CLCB?

A) Ter área total edificada de até 200 m²; 

B) Possuir até 2 (dois) pavimentos;

C) Ser classificada com grau de risco de incêndio baixo ou 
médio;



Quais são as características exigidas 
para o CLCB?

E) Não possuir depósito ou áreas de manipulação de 
combustíveis, inflamáveis, explosivos ou substâncias 
tóxicas, radioativas, corrosivas e substâncias perigosas 
diversas; 

F) Possuir até 26 kg de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP;

G) Não possuir subsolo com área superior a 50 m².



Medidas de segurança previstas para o 
CLCB

Extintor de incêndio;
 
Sinalização de segurança contra incêndio e pânico; 

Pessoa com treinamento de prevenção e combate a in-
cêndio; 

Saídas de emergência;

Iluminação de emergência.



 Isenção de taxas

Conforme as Leis nº 123/06 e 8.109/85, são isentos de 
taxas, os microempreendedores individuais (MEIS), as 
microempresas e os micro produtores rurais.

O documento de comprovação da condição de microem-
presa e microempreendedor individual para a isenção de 
taxas junto ao Corpo de Bombeiros deverá estar atual-
izado e expedido a não mais do que 60 dias na data do 
protocolo do cadastramento.



Responsabilidades??? 

São de inteira responsabilidade do proprietário e do responsável 
pelo uso da edificação: 

a) Prestar informações corretas no cadastro para obtenção do CLCB; 

b) Providenciar o dimensionamento e instalação correta das medidas de segurança 

contra incêndio, 

c) Utilizar a edificação ou área de risco de incêndio para o fim que foi declarado;

d) Manutenção das medidas de segurança contra incêndio instaladas;

e) Realizar novo procedimento para regularização junto ao CBMRS, caso haja 

qualquer alteração de dados cadastrais na edificação ou área de risco de incêndio.



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE
 - Acessar o end. Eletrônico: http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/
 - Acessar no navegador a pág. : Corpo de Bombeiros Militar RS.



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE
 - Clicar em requerimento de PPCI



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE
 - O usuário deve o acessar o email pessoal.



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE
Nesta pág. o usuário vai encontrar informações sobre as características do CLCB



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE
Preencher os campos abaixo com informações do usuário e da edificação.



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE

ATENÇÃO:  Status, “rascunho”, o requerimento não foi solicitado ao CBMRS



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
EMISSÃO ONLINE
- O CLCB vai para a análise do CBMRS;
- Qualquer movimentação, o usuário, será informado por e-mail;
- Após análise final, status: “ Liberado”;
-  O usuário clica na engrenagem e faz a impressão do CLCB.







5º Batalhão de Bombeiro Militar

OBRIGADO!!!!!!
3º Sgt Marcos

2018
Caxias do Sul - RS



SECRETARIA MUNICIPAL DO 
URBANISMO
OBJETIVOS DO CURSO:
- Capacitação de “disseminadores de informação”
- Uniformização de procedimentos
- Múltiplas Secretarias e órgãos (Bombeiros) = Mesma finalidade
- Princípios constitucionais Administração Pública

a) legalidade;
b) impessoalidade;
c) moralidade;
d) publicidade;
e) eficiência*.

* Reforma Gerencial do Estado



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Melhor compreensão do termo “burocracia”  
legalidade, hierarquização, competência técni-
ca; controle de fins e ênfase em processos e 
ritos.

Da burocracia ao gerencialismo (controle de 
resultados, meritocracia, etc);



IMPORTÂNCIA DA INSTRUÇÃO 
COMPLETA DE ALVARÁ

Não se geram retrabalhos;
Há ruas com numeração irregular que impossibilitam a correta 
identificação do imóvel (campo Localização da F-56 com quadra, 
lote…Daí a necessidade do Carnê do IPTU, em que consta a in-
scrição cadastral do imóvel). 
Necessário também número predial correto, assim como testada 
para via oficial (tudo idêntico ao do Contrato Social);
* o n. predial correto é dado pelo Município exclusivamente. 
Deve-se requerer “Certidão de Número Predial” perante a SMU;
Preenchimento completo e de acordo com as atividades efetiva-
mente realizadas também facilita a análise fiscal.



Requisitos para Cadastro x Requisitos 
para Deferimento Alvará (Regra Geral)

Aqueles relacionados pela 
equipe da Sec. Receita 
Municipal.

HABITE-SE COMPATÍVEL COM 
CATEGORIA DE ATIVIDADE A 
SER REALIZADA (arts. 23 e 24, 
LCM 375/2010);

Gera-se uma INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL APENAS 
(REGISTRO).

Protocolo PPCI ou APPCI ou 
CLCB (conforme 
enquadramento dado pelos 
Bombeiros).



COMO O FISCAL RECEBE O 
REQUERIMENTO DE ALVARÁ



MAIS UM EXEMPLO DE COMO NÃO 
ENCAMINHAR ALVARÁ



EXCEÇÕES À REGRA GERAL
ZONA DE ÁGUAS
encaminha-se formulário ao 
SAMAE para verificar se 
atividade é permitida ou não 
no local (LCM 246/2005)

LOTEAMENTOS 
IRREGULARES
(LEI ORDINÁRIA 6.810/2007) - 
TODAS VEDADAS 
EXPRESSAMENTE

SE FOR EM PRÉDIO 
TOMBADO OU PERTENCENTE 
AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
encaminha-se formulário 
solicitando Parecer do 
DIPPAHC/COMPAHC

CASAS NOTURNAS (LAUDO 
ISOLAMENTO ACÚSTICO; 
CÂMERAS DE SEGURANÇA 
DO ENTORNO; ETC.)



PARTICULARIDADES

CRECHES/ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL
a) Carta de Habite-se do Prédio compatível com atividade 
(arts. 23 e 24 LCM n. 375/2010);
b) ou Habite-se “comum” + Projeto de Adequação para 
Atividade de Escola de Educação Infantil (Portaria Estadual n. 
172/2005; Lei Complementar Municipal n. 375/2010/Código 
de Obras do Município; Lei Complementar Municipal n. 
290/2007) com a respectiva Certidão de Reforma expedida 
pela SMU (documento que comprova que o Projeto de 
Adequação aprovado pelo Município está efetivamente 
implementado no local da atividade).
c) APPCI (Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndios), 
nos termos da observação abaixo relacionada. 
OBS.: para fim de concessão de Alvará de Localização para a 
Atividade de Creche/Ed. Infantil, por se fazer necessária a 
expedição de Certidão de Reforma ou Habite-se em categoria 
específica para a atividade, por se tratar de ocupação 
definitiva do imóvel, não basta a apresentação do protocolo 
do PPCI, nem do Certificado de Aprovação do PPCI (ambos 
carecem de vistoria dos Bombeiros para comprovação de 
implementação in loco) expedido pelo Corpo de Bombeiros, 
conforme Lei Complementar Estadual n. 14.376/2013 
atualizada.

CASAS ASILARES/LARES DE IDOSOS
a) Carta de Habite-se do Prédio compatível com atividade 
(arts. 23 e 24 LCM n. 375/2010);
b) ou Habite-se “comum” + Projeto de Adequação para 
Atividade Asilar (Resolução RDC 283/2005 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA; Lei Complementar 
Municipal n. 375/2010/Código de Obras do Município; Lei 
Complementar Municipal n. 290/2007) com a respectiva 
Certidão de Reforma expedida pela Secretaria Municipal do 
Urbanismo (documento que comprova que o Projeto de 
Adequação aprovado pelo Município está efetivamente 
implementado no local da atividade);
c) APPCI (Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndios), 
nos termos da observação abaixo relacionada.
OBS.: para fim de concessão de Alvará de Localização para a 
Atividade Asilar, por se fazer necessária a expedição de 
Certidão de Reforma ou Habite-se em categoria específica 
para a atividade, por se tratar de ocupação definitiva do 
imóvel, não basta a apresentação do protocolo do PPCI, nem 
do Certificado de Aprovação do PPCI (ambos carecem de 
vistoria dos Bombeiros para comprovação de implementação 
in loco) expedido pelo Corpo de Bombeiros, conforme Lei 
Complementar Estadual n. 14.376/2013 atualizada.



AMPARO LEGAL
CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO – LCM 377/2010

Art. 60 Nenhum estabelecimento comercial, industrial, de prestação de serviço ou de entidade associativa poderá fun-
cionar sem prévia licença do Município.

§ 1º O Alvará de Licença será exigido mesmo que o estabelecimento esteja localizado no recinto de outro já munido de 
alvará, devendo estar afixado em local próprio e visível.

§ 2º Sempre que for alterado o uso do imóvel, deverá ser requerido novo Alvará de Licença, para fins de verificação de 
obediência às leis vigentes.

§ 3º O Alvará de Licença será expedido mediante requerimento endereçado ao Prefeito e terá validade enquanto o 
requerente explorar as atividades nele previstas, desde que não causem qualquer perturbação à ordem e ao sossego 
público e não se constituam em fator de perturbação do trânsito.

§ 4º O estabelecimento que alterar a atividade inicialmente licenciada deverá requerer outro alvará com as novas car-
acterísticas essenciais, conforme o disposto no Código Tributário do Município.

§ 5º Excetuam-se das exigências deste artigo os estabelecimentos da União, do Estado, do Município ou das entidades 
paraestatais e os templos, igrejas, sedes de partidos políticos, sindicatos, federações ou confederações, reconhecidos 
na forma da lei.

§ 6º A infração do disposto neste artigo acarreta multa de 2 (dois) a 10 (dez) VRMs.



AMPARO LEGAL

CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO – LC 375/2010

Art. 23 Uma obra será considerada concluída quando estiver em 
condições de ser habitada.

Art. 24 Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que tenha 
sido procedida a vistoria pela Diretoria de Fiscalização e expedida 
a carta de habitação.



VIABILIDADE DE LIBERAÇÃO 
DE ALVARÁ

VANTAGEM = SEGURANÇA NA INFORMAÇÃO PRESTADA.
– Requerimento contendo endereço completo e atividades a 
serem desenvolvidas no local;
– Cópia de documento oficial de identificação com foto, se o 
requerente for pessoa física, ou cópia do contrato social, se o 
requerente for pessoa jurídica;

Taxa: R$ 35,08.



PENALIDADES

ADVERTÊNCIA (VERBAL/POR ESCRITO);
MULTA;
APREENSÃO;
EMBARGO/INTERDIÇÃO;
SUSPENSÃO DA ATIVIDADE;
CASSAÇÃO DE LICENÇA;
PERDIMENTO DA MERCADORIA
(CONFORME ARTIGO 14, CÓDIGO DE POSTURAS DO 
MUNICÍPIO).
NOTIFICAÇÕES/AUTOS DE INFRAÇÃO/INTERDIÇÃO E ETC. 
SEMPRE POR ESCRITO (EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – L.I.M.P.E.).



SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE ALVARÁ DE SAÚDE

COMUNS (comércio de alimentos, beleza, estética, academia, tatuador, comércio 
de saneantes…)
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do contrato social;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ.

CLÍNICAS E AMBULATÓRIOS
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do contrato social;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ;
- Cópia da Carteira de Atividade Profissional;
- Declaração de responsabilidade técnica para clínicas menores ou certidão de 
responsabilidade técnica para clínicas maiores da área da saúde.



DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE 
ALVARÁ DE SAÚDE

COMUNS (comércio de alimentos, beleza, estética, academia, tatuador, comércio 
de saneantes…)
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do contrato social;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ.

CLÍNICAS E AMBULATÓRIOS
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do contrato social;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ;
- Cópia da Carteira de Atividade Profissional;
- Declaração de responsabilidade técnica para clínicas menores ou certidão de 
responsabilidade técnica para clínicas maiores da área da saúde.



PESSOA FÍSICA (médico, fisioterapeuta, nutricionista, dentista…)
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia da Carteira de Identidade Profissional.

ESCOLAS, ILPI E ILPA
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do contrato social;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ;
- Declaração de responsabilidade técnica;
- Cópia da Carteira de Atividade Profissional;
- Cópia do certificado de limpeza da caixa de água.

DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE 
ALVARÁ DE SAÚDE



FARMÁCIAS
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do contrato social;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ;
- Cópia da certidão de responsabilidade técnica.

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do documento do MEI;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ.

DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE 
ALVARÁ DE SAÚDE



VEÍCULOS
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do contrato social;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ;
- Cópia do documento do veículo;

CAMINHÕES TANQUE
- Termo de responsabilidade com a relação de alimentos a serem transportados, 
com carimbo e assinatura do proprietário da empresa.
- Certificado de inspeção de produtos perigosos – CIPP ou em caso de 
inexistência, declaração que possui tal documento com documento e assinatura 
do proprietário da empresa solicitante. 
- Declaração do proprietário do veiculo responsabilizando-se pela manutenção e 
higienização do veiculo.

DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE 
ALVARÁ DE SAÚDE



INDÚSTRIAS
- Requerimento de alvará de saúde;
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do contrato social ou certidão da condição de MEI;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ;
- Cópia do documento que comprove a metragem do local.

AGROINDÚSTRIA
- Requerimento de alvará de saúde;
- Cópia do alvará de localização;
- Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de fortalecimento da Agricultura 
familiar;
- Talão de Produtor (CPF);
- Cópia do documento que comprove a metragem do local.

DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE 
ALVARÁ DE SAÚDE



LABORATÓRIO DE ANÁLISE
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ;
- Cópia do contrato social;
- Cópia do Projeto Arquitetônico aprovado;
- Cópia da Certidão de Regularidade.

ÓTICA
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do contrato social ou documento do MEI;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ;
- Declaração do Técnico Ótico Responsável;
- Contrato entre Ótica e Responsável Técnico;
- Cópia do Certificado de conclusão do curso do Técnico em Ótica.

DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE 
ALVARÁ DE SAÚDE



INDÚSTRIAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL E ÁGUA NATURAL
Cópia do alvará de localização;
Cópia do contrato social ou documento do MEI;
Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ;
Cópia da Autorização de Lavra emitida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral publicada no 
Diário Oficial da União.
Laudo de análise microbiológicas e de substâncias químicas emitido pelo Laboratório de Minas e 
Energia (LAMIN) atualizado e valido por 3 anos.
Certificado de limpeza e desinfecção do reservatório de água por empresa licenciada pela Vigilância 
Sanitária especificando: métodos e produtos utilizados.
Cópia dos rótulos aprovados pelo DNPM, com carimbo identificando o órgão ou documento de 
aprovação. 
Cópia do Certificado de Capacitação do Responsável pelo envase de água mineral natural e água 
natural;
Certificado do Controle de Pragas especificando: métodos e produtos utilizados.
APPCI – Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Rio Grande do Sul.
Requerimento do Anexo 10 da RDC 23/2010 preenchido e em 3 vias.

DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE 
ALVARÁ DE SAÚDE



AFE E ALVARÁ PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E COSMÉTICOS

Processo para a sede:
- Requerimento de solicitação do alvará de saúde indicando a atividade;
- Relação das filiais e área geográfica de atuação;
- Cópia do contrato social;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ;
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do certificado do controle de pragas;
- Cópia do certificado de anotação da responsabilidade técnica, junto ao respectivo 
conselho do profissional que for contratado.

Processo para cada placa:
- Cópia do Certificado do Veiculo;
- Cópia do alvará de localização;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ.

DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE 
ALVARÁ DE SAÚDE



Desde 28/03 a 11/07, foram atendidos estabelecimentos que buscavam 
licenciamento na Vigilância Sanitária, sendo que 70% relacionados à área de 
alimentos, 20% estética e 10% isentos ou com licenciamentos em outros órgãos (ex. 
indústria cervejeira – MAPA).

Diante disto, entre as principais exigências para cada setor, destaca-se:
Alimentos: área física independente de domicílio, com acesso separado, sem 
comunicação; caixa d’água que abasteça o estabelecimento; sanitário; vestiário; 
pisos, paredes e teto lisos, laváveis e impermeáveis; ausência de utensílios e móveis 
de madeira; fogão com coifa e tela filtrante; pia com cuba dupla; pia exclusiva para 
mãos com sabonete líquido e papel toalha; e Curso de Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação ou Responsável Técnico quando for indústria.

ATENDIMENTOS VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA NA SALA DO 
EMPREENDEDOR



Estética: área física independente do domicílio, com acessos diferenciados; 
sanitário com papel higiênico; pia com água corrente, sabonete líquido e papel 
toalha; piso, paredes e teto lisos, laváveis  e impermeáveis; produtos para beleza 
e estética de fornecedor habilitado e com rotulagem completa; uso de álcool a 
70% para completar a higienização e desinfecção de superfícies, equipamentos e 
utensílios; uso de auto-clave para esterilização de metais; teste biológico mensal 
para a auto-clave; uso de recipiente adequado para descarte de resíduos 
específicos ( agulhas, material contaminado ), que não podem ser destinados ao 
lixo orgânico e seletivo.

ATENDIMENTOS VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA NA SALA DO 
EMPREENDEDOR




