
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL        

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

LEI Nº 1.596, DE 18 DE SETEMBRO DE 2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ALVARÁ DE 
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

RENATO RAUPP RIBEIRO, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte:

LEI:
Art. 1º - Fica instituído no âmbito municipal, o Alvará de Localização e 

Funcionamento de Estabelecimento, que poderá ser Permanente, Provisório, de Ponto 
de Referência, ou de Atividade Ambulante.

Art. 2º - Para a obtenção do Alvará Permanente deverão ser apresentados os 
seguintes documentos:

I –  Tratando-se de pessoa física, documentos de identidade, comprovante de 
inscrição no cadastro de pessoas físicas do ministério da fazenda e documentos de 
identidade expedida do órgão de Classe profissional, quando for o caso;

II – Tratando-se de pessoa jurídica, contrato social ou equivalente, 
devidamente registrado no órgão competente, juntamente com o comprovante de 
inscrição no cadastro de pessoas jurídicas do ministério da fazenda;

III –  Prova de propriedade ou de posse do imóvel onde será estabelecida a 
atividade; 

IV – Parecer de viabilidade deferida pelo município, atestando a possibilidade do 
exercício da atividade na localização pretendida;

V –  Licença expedida pelo órgão competente, referente à prevenção contra 
incêndios;

VI –  Habite-se do prédio, ou documento que o substitua na forma da legislação 
municipal;

VII – Licença Ambiental, nos casos que a legislação exija para o desempenho 
da atividade;

VIII –  Alvará Sanitário, nos casos que a legislação exija para o desempenho da 
atividade;

Art. 3º - Para a obtenção do Alvará Provisório, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos:

I – Os documentos exigidos nos itens I a IV do art. 2;
II –  Comprovante de encaminhamento junto ao órgão competente, da obtenção 

de licença referente à prevenção contra incêndios;
III – Habite-se do prédio, ou documento que o substitua na forma da 

legislação municipal;
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IV – Comprovante de encaminhamento junto ao órgão competente, da 
obtenção de licença ambiental, nos casos que a legislação exija para o desempenho 
da atividade;

V – Comprovante de encaminhamento junto ao órgão competente, da 
obtenção de Alvará Sanitário, nos casos que a legislação exija para o desempenho da 
atividade;

VI – Assinatura do Termo de Ciência e Responsabilidade, constante no Anexo 
I.

Art. 4º - Somente serão concedidos alvarás provisórios para atividades 
econômicas não classificadas como de alto risco pelo Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – 
CGSIM, nos termos dos Anexos I e II da Resolução n° 22, de 22 de junho de 2010.

Parágrafo Único - Definidas as atividades de alto risco na forma do parágrafo 
anterior, consideram-se de baixo risco as demais atividades constantes da tabela de 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE.

Art. 5º - O alvará provisório, terá o prazo de validade de 180 (cento e oitenta) 
dias.

Parágrafo Único –  Em qualquer dos casos, o alvará provisório poderá ser 
prorrogado por mais um período igual, a critério do município e mediante requerimento 
devidamente justificado.

Art. 6º - O alvará provisório converter-se-á em alvará permanente nos seguintes 
casos:

I –  Quando, dentro do prazo de validade, forem satisfeitas todas as 
condicionantes exigidas no Termo de Ciência previsto no art. 3˚, VI. 

II –  Quando, para a obtenção do alvará previsto no art. 3˚, o município não 
promover a respectiva vistoria até o prazo de validade do alvará provisório, a fim de 
verificar a satisfação de todas as condicionantes exigidas no Termo de Ciência previsto 
no art. 3˚, VI. 

Art. 7º - O Alvará de Funcionamento Provisório, no prazo de sua validade, 
substitui, para todos os efeitos, o Alvará Permanente.

Parágrafo Único - Aplicam-se, subsidiariamente, no que for compatível ao Alvará 
Provisório, as disposições legais relativas ao Alvará Permanente, inclusive no que se 
refere às taxas a serem cobradas.

Art. 8º - A conversão do alvará provisório em definitivo, no mesmo exercício em 
que foi expedido, não implicará nova incidência da taxa.

Art. 9º - O Alvará para Ponto de Referencia, poderá ser concedido após prévia 
vistoria no local, sendo dispensado o cumprimento das exigências sanitárias, 
ambientais, de prevenção contra incêndios e de habite-se.

§ 1°- Fica dispensada a vistoria prévia no caso de empresas optantes do Simples 
Nacional.

§ 2º - Para a obtenção do Alvará para Ponto de Referência, deverão ser 
apresentados os documentos exigidos no art. 2, itens I e II, comprovante de endereço, 
acompanhado da Assinatura do Termo de Ponto de Referência (Anexo II).

§ 3º - O não cumprimento da Declaração de Ponto de Referência ensejará a 
interdição da atividade e cassação do Alvará, sem prejuízo da responsabilidade.

Art. 10- Para a obtenção do Alvará Ambulante deverão ser apresentados os 
seguintes documentos:
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I – Os documentos exigidos no art. 2, I e II;
II –  Comprovação da obtenção do parecer de viabilidade deferida, atestando a 

permissão do exercício da atividade na localização pretendida, quando exercer 
atividade em ponto fixo;

III – Documentação do veículo, quando for o caso;
IV – Os documentos exigidos no art. 2, VII e VIII;
V – Comprovante de endereço, acompanhado da Assinatura do Termo de Ponto 

de Referência (Anexo II).
Art. 11 - O não atendimento das condicionantes exigidas no Termo de Ciência e 

Responsabilidade, será punido com multa na forma constantes no Anexo III da 
presente Lei; em caso de reincidência, a multa será cominada em dobro da 
anteriormente aplicada, e nova incidência ensejará a interdição da atividade e 
cassação do Alvará, sem prejuízo da responsabilidade.

Art. 12 - Ficam reduzidos à zero os valores referentes às taxas e emolumentos e 
demais custos relativos à abertura, inscrição, registro, alvará, licença e ao cadastro do 
MEI –  Micro Empreendedor Individual, de acordo com artigo 4°, parágrafo 3°, da Lei 
Complementar n° 123/2006.

Art. 13 - Os alvarás concedidos até a data da entrada em vigor da presente lei, e 
que não atenderem as condições previstas nessa norma, perderão a validade no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único – O alvará citado no caput desse artigo, poderá ser prorrogado 
por mais um período igual, a critério do município e mediante requerimento 
devidamente justificado.

Art. 14 - A presente Lei poderá ser regulamentada por Decreto do Executivo.
Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 18 de setembro de 2013.

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
           

              Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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ANEXO I
MUNICÍPIO DE GLORINHA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO

TERMO DE COMPROMISSO

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:                                                                   Bairro:

CEP: 

                                  

Telefone:                                                                   E-mail:

Nome do Sócio Administrador/ Representante Legal:

Local e data:

Assinatura:

Declaro sob as penas da lei, serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as 
informações prestadas. Comprometo-me, perante o Município de Glorinha, a promover a regularização do 
estabelecimento acima perante os órgãos competentes, e a apresentar os documentos abaixo relacionados, para 
obtenção definitiva do Alvará de Localização e Funcionamento.

ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIOS

LICENÇA AMBIENTAL

ALVARÁ DA VIGILÂNCIA  SANITÁRIA

OUTROS A ESPECIFICAR:

CONTABILISTA RESPONSÁVEL PELA ESCRITA DO CONTRIBUINTE

 Nome:

 CNPJ/ CPF:

Inscrição CRC:

Telefone:

E-mail:
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ANEXO II

MUNICÍPIO DE GLORINHA

DECLARAÇÃO DE PONTO DE REFERÊNCIA

Eu, __________________________________________________________________

abaixo assinado, residente e domiciliado na Rua/Av._____________________________________

nº __________________ ap. _________ bairro _______________________________________, 

declaro sob as penas da lei, que o endereço acima referido será utilizado, exclusivamente, como 

ponto de referência para a empresa/profissional _______________________________________, 

e que esse endereço não será utilizado para o exercício de qualquer atividade comercial, 

industrial, ou de prestação de serviços, não havendo atendimento de clientes ou estoque de 

materiais.

Declaro ainda que neste imóvel não será colocado anúncios, nem este endereço será 

divulgado em outro veículo de propaganda. 

Glorinha, _____ de __________________________ de _______

____________________________________________________

                                                  Assinatura do titular da empresa ou residente do local    

____________________________________________________

                                                         Documento de identidade/órgão expedidor 
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ANEXO III

Multas devidas para casos de violação do Termo de Compromisso (TCAM), configurada por 
ação sem autorização do Município de Glorinha.

DESCRIÇÃO DA

CONDUTA
ÁREA FÍSICA OCUPADA 

PELA ATIVIDADE
MULTA

EM URT

DESCUMPRIMENTO DO TCAM

Parcial Até 100m² 1

Integral Até 100 m² 2

Parcial De 100m² à 250 m² 2

Integral De 100m² à 250 m² 4

Parcial De 250m² à 350 m² 4

Integral De 250m² à 350 m² 8

Parcial Mais de 350 m² 6

Integral Mais de 350 m² 12

ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE

Até 250 m² 4

Mais de 250 m² 8

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Até 250 m² 4

Mais de 250 m² 8

’
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