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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DECRETO EXECUTIVO N° 036, DE 05 DE ABRIL DE 2017.

Regulamenta o S 1" em Art. 199 da Lei
Complementar

o

PREFEITO DO MUNiCípIO

DE CARAZINHO

nO 11012006.

ESTADO 00 RIO GRANDE DO

SUL. no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a regulamentação do Alvará Provisório já instituído pela Lei
Complementar nO 110/2006, facilitará a instalação de Empresas no Município, diminuilldo
sig:1ificativamente o tempo médio de abertura das Empresas;
DECRETA:
Art. 1" A licença provisória concedida a titulo precário (Alvará de Funcionamento
Plo~isório) constante no Art 199 da Lei Complementar 11"110/2006, que Aprova o Código
Tributário do Município de Carazinho, reger-se-á pelas regras estabelecidas neste Decreto
Art. 2° O prazo improrrogável de 01 (um) ano da Licença Provisoria, será
cOl'\cedido para fins de regularização de evel'\luais pendências existel'\tes por parte da Empresa
requerel'\le, tais como Licenciamento Ambiel'\tal, Alvará Sanitário, Alvará do Corpo de Bombeiros,
entre outras, para posterior encaminhamento do Alvará de Funcionamento Definitivo.
Parágrafo único. O Alvará de Funcionamento Provisorio deverá ser solicitado
mediante o preenchimento de Termc de Responsabilidade e Compromisso, cOl'\íorme modelo
al'\exo ao presente Decreto.
Art. 3" Decorrido o prazo ;::onstante do caput do Art 2" deste Decreto, sem que o
empresário lenha encaminhado
Alvara de Funcionamento Definitivo, será feita a cassação
automática da licença provisória pelo Setor de Fiscalização da Prefeitura.

°

Art. 4° A apuração de qualquer irregularidade, devidamel'\te comprovada, a
qualquer tempo. no imóvel elou estabelecimento detentor de licença provisória implicará I'\a
cassação
do Alvará de Funcionamento
Provisório.
com conseqüente
interdição
do
estabelecimento por parte do Setor de Fiscalização da Prefeitura,
Art. 5" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 05 de abril de 2017

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura
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ANEXO 2

PREFEITURA MUNlCIP AL DE CARAZINHO
SECRETARIA DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
SETOR DE FISCALlZACÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO
AL vARÁ PROVISÓRIO
Ea...

,CPF "' ..

residente na
e/ou

_

-------------------------------------.....
" CPF n'.
.. _..

residente na

,

~

Proprietirío/Responsiivel da empresa

.

inscrita no CNPl n'

_

, localizada no endereço

_

bairro

nesta

Cidade de Carazinho, exercendo a atividade de

_

Declaro ter conhecimento da Lei Orgânica Municipal, e da Lei complementar municipal 110/2006.
art.199, responsabilizando-me junto â Prefeirnra do Município de Carazinho, pela. informações e
autcnticidade da(s) assinarnra(s) aqui constante{s)abaixo, a saber que:
1 _ todos os documentos que instruem o presente processo de Alvará de Funcionamento Provisório são a
expressão da vcrdade e, que responderei pessoolrnentenos lermos da legislação cm vigor, por omissões e
fatos controversos que venham a Ser posteriormente apurados;

°

2- Comprorncto-me a providenciar todos 05 documentos ne"",sários para encaminhar
Alvará de
Funcionamento defmitivo, no prazo máximo de 1(um) ano, sendo quc após este prazo, caso não
regularize, estarei sujeito à fiscalização e possíveis sançlics pela prefeitura municipaL
3 _ estou ciente de que a apuração de qualquer irregularidade implicará na cassação do Alvará de
Funcionamento, na interdição do e,1abelecimento e, na aplicação de multa. cabíveis, sem prejuízo das
demais penalidades aplicáveis nas esferas administrativa, civil e penal;
4 . sou responsável pelo imóvel onde funcionará o estabelecimento, seja na figura de locatáriu ou
proprietârio. Devendo agir comtamente segundo o que estabelece 11legislação federal, estadual c
municipal referente à parte sanitâr;a, ambiental e de combate â incêndios.
5 - sou responsável pelo presente Termo, meSmO~m caso de transferência do esta\>elecimento,até que
sejam tomadas as providências para alteração do Alvará de Funcionamento.
Carazinho,

de
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