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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. n' 175/16 - GPC

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Anselmo 8ritzke,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO 071/16

Senhor Presidente:

Carazinho, 08 de agosto de 2016.
CÂMARA MUNICIPAL
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
071/16, desta data, que Dá nova redação aos Arts. 1',2',4',8' e 10 da Lei Municipal n'
5.129/97.

Exposição de Motivos:

A Lei n' 5.129, de 29 de dezembro de 1997, que regula o FUNREBOM-
Fundo Municipal de Reequipamento e Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar
de Carazinho, foi promulgada sob a Égide da Lei Estadual n' 10.987, de 11 de agosto de
1997, Lei revogada em 27 de dezembro de 2013, com a promulgação da Lei
Complementar Estadual 14.376 de 2013.

Com a tragédia ocorrida em Santa Maria, na Boate Kiss, houve alteração na
Lei de Prevenção Contra Incêndios no Estado, sendo promulgada a Lei Complementar
Estadual 14.376/2013. seu Decreto Regulamentador de n' 51.803/2014 e demais
alterações posteriores e Resoluções Técnicas Específicas do Corpo de Bombeiros Militar.

A Legislação Estadual em vigor, Lei Complementar nO14.376/2013, no seu
artigo 19, parágrafo 6°, institui o FUNREBOM - Fundo Municipal de Reequipamento e
Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar, da seguinte forma:

S 6.o Os valores relativos às cobranças de taxas com base na Lei n.°
8.109, de 19 de dezembro de 1985, e alterações, referentes a serviços
especiais não emergenciais, constituir-se-ão em receita estadual,
repassada aos municlpios, mediante convênio, para fundos municipais
criados com o objetivo de auxiliar o reequipamento e o aprimoramento do
CBMRS.

Art. 41. As penas de advertência, multa e interdição serão aplicadas pelo
CBMRS ao proprietário ou ao responsável pelo uso da edificação, em
conformidade com a gravidade das infrações que serão objeto de
regulamentação desta Lei Complementar.
(..)
S 4.° Os valores relativos às multas arrecadadas pelo CBMRS deverl30
constituir-se em receita para o Fundo de Reaparelhamento do Corpo de
Bombeiros Militar ou para os Fundos Municipais criados com o
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objetivo de adoça0 de medidas de prevenção e proteção contra
incêndios através de convênio a, na sua inexistência. constituirão receitas
para o Fundo Estadual de Segurança Pública.

No mesmo diploma legal, há obrigatoriedade para que os municípios
adaptem a sua legislação, como segue:

Art. 57. Os municfpios deverão atualizar sua legislação, recepcionando o
disposto na presente Lei Complementar, no prazo máximo de 12 (doze)
meses a partir da publicação da sua regulamentaç30.
(Redaçao dada pela Lei Complementarn.o 14.555/14)

Art. 57-A. A atualização da legislação municipal sobre segurança,
prevençllo e proteção contra incêndios suplementará o disposto nesta Lei
Complementar, a partir de sua regulamentação, assegurada a autonomia
e independência dos municlpios nos assuntos de interesse local. (Incluldo
pela Lei Complementar n. o 14.555114.

Frise-se, ainda, que o FUNREBOM, é uma espécie de cooperação entre os
entes - Estado e Município - que visa deixar aplicado no município a totalidade dos
recursos recolhidos de seus contribuintes e, com isso, a própria comunidade local é
beneficiada, revertendo em seu favor a integralidade das taxas, estas que tem natureza
juridica eminentemente Estadual.

O Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho, que além da sede atende
outros dez municípios limítrofes, (Não-Me-Toque, Santo Antõnio do Planalto, Saldanha
Marinho, Almirante Tamandaré do Sul, Chapada, Coqueiros do Sul, Nova Boa Vista,
Sarandi, Rondinha e Ronda Alta) graças ao Fundo em ora exposto, encontra-se
atualmente muito bem equipado, com equipamentos certificados, viaturas em total
condições de emprego, mas com instalações prediais necessitando de adequações.

Mensalmente, em média, são emitidos trezentos e cinquenta Alvarás de
Prevenção Contra Incêndios, realizadas quatrocentas vistorias, efetuadas trezentas e
cinquenta análises. Em cadastro, o Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho já conta
com mais de seis mil e quinhentos edificações.

Diante disso, apontamos as adaptações que seguem a fim de satisfazer a
Legislação Vigente e, ainda, as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de
Carazinho, para continuar prestando serviços de excelência à comunidade lo ai.

Atenciosamente,

RENA SÜSS,
Prefeito

BOMBEIROSIODV
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PROJETO DE LEI N' 071, DE 08 DE AGOSTO DE 2016.

Dá nova redação aos Arls. 1°, 2°, 4°.
8' e 10 da Lei Municipal n' 5.129/97.

Art. 1° Os artigos 1°, 2°, 4°, 8° e 10 da Lei Municipal nO 5.129 de 29 de
dezembro de 1997, que Cria o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de
Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, sediado no Municipio de
Carazinho, passam a viger com as seguintes redações:

"Art. 1° Fica criado o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo
de Bombeiros Militar ~FUNREBOM, sediado neste Município, com a finalidade de
prover recursos para investimento e despesas em:

I • Equipamentos e materiais permanentes;
11- Aquisição e manutenção de veículos leves e pesados;
111- Equipamentos para atividades técnicas, serviço de pré-

hospitalar, de busca e salvamento, de proteção e combate a sinistros, de
serviços de resgate de pessoas e bens, de periciais, contratação de docentes
especializados para qualificação técnica profissional dos militares e servidores
da Organização de Bombeiro Militar, seminários, assinaturas de periódicos
técnicos relacionados com engenharia de incêndio, medicina de urgência, jornais
regionais e estaduais, serviços especializados destinados ao potencial
operacional de emprego em resposta de bombeiro militar;

IV - Construção, ampliação e manutenção de instalações prediais e
centros de treinamento de bombeiros da Organização de Bombeiro Militar que
atende o municipio;

V ~Despesas de custeio, material de consumo, da Organização de
Bombeiro Militar que atende o município;

VI - Investimentos em treinamentos e aperfeiçoamento de pessoal,
com pagamento de todas as despesas de custeio e deslocamento pró-
aprimoramento profissional técnico, inclusive enviando Militares para se
aperfeiçoarem fora do Estado e País, desde que em cursos devidamente
reconhecidos e de interesse da instituição;

VII - Pagamento de hora/aula aos militares que proferirem cursos
institucionais de Brigadistas de Incêndio;

VIII - Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo;
IX - Fardamento institucional regulamentar;
X - Gastos de pronto pagamento, para subsidiar a alimentação e

hospedagem de Militares Estaduais em operação, no decorrer do atendimento de
ocorrências de grande duração, em eventos de caráter institucional, treinamentos
e instruções;

XI - Habilitação legal de condutores de Veículos de Emergência;
XII - Demais despesas decorrentes e inerentes às atividades de

competência legal do Corpo de Bombeiros Militar, conforme Lei Municipal n°
5.149/98 que autorizou o convênio entre Estado e Município para Serviços de
Prevenção e Combate a Incêndios e Socorros Públicos e Lei Estadual n° 6019/70.



~ l' Decorrente da CLÁUSULA TERCEIRA da Lei Municipal n° 5.149,
de 25/03/98 e do Art. 3', 11,da Lei 6.019, DE 25 de agosto de 1970, fica autorizado o
pagamento de despesas elou investimentos, via FUNREBOM para:

a) aquisição e substituição do material especializado e de consumo,
incluindo veículos automotores e material de comunicação, informática, de
acordo com as normas técnicas baixadas pelo órgão responsável;

b) aquisição de material especial de consumo (combustíveis e
lubrificantes, cargas de extintores, líquidos geradores de espuma, etc.) e
materiais congêneres necessários aos serviços e à manutenção;

c) construção ou adaptação de novos quartéis, prédios destinados
às unidades ou frações de Bombeiros;

d) aquisição e conservação de material de alojamento, cozinha e
mesa, expediente, limpeza e higiene;

e) aquisição de materiais para manutenção do equipamento
automotor e especializado;

f) instalação de hidrantes ou bocas de incêndios, de acordo com o
plano elaborado pelas Prefeituras e órgãos responsáveis;

g) aquisição de equipamentos, materiais e bens destinados às
atividades relativas à Prevenção de Incêndios, no âmbito dos municípios da área
de ação, a fim de atender ao cumprimento da legislação ou normas vigentes.

~ 2° O Curso de Brigadistas de Incêndio, que trata o caput, deverá
estar autorizado e regulamentado nas Resoluções Técnicas do CBMRS, sendo o
pagamento ao Militar Estadual que o ministrar, ter como base o valor estipulado
em Lei Estadual da Corporação ou equivalente e, obrigatoriamente, o valor das
inscrições do curso devem ser cobradas e recolhidas antecipadamente ao
FUNREBOM,mediante emissão de taxa de serviço não emergencial.

Art. 2° Os recursos financeiros do FUNREBOM serão constituídos
de:

I - receitas provenientes das Leis Estaduais n' 8.109, de 19/12/85,
alterada pela Lei n' 10.909, de 30/12/96 e a Lei Complementar n' 14.376/13, seu
Decreto regulamentador 51.803/2014 e Resoluções Técnicas do Corpo de
Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul:

a) Análise e Vistorias de Planos de Prevenção Contra Incêndio de
edificações, áreas de risco e eventos temporários que tenham obrigatoriedade de
apresentação de Planos de Prevenção Contra Incêndios, ou Plano Simplificados
de Prevenção Contra Incêndios, a Lei Complementar n° 14.376/13, seu Decreto
regulamentador 51.803/2014 e Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do Sul;

b) Emissão de APPCI - Alvará de Proteção e Prevenção Contra
Incêndios, decorrentes de aprovação de Planos de Prevenção Contra Incêndios,
ou Plano Simplificados de Prevenção Contra Incêndios, áreas de risco e eventos
temporários que tenham obrigatoriedade de apresentação de Planos de
Prevenção Contra Incêndios, a Lei Complementar n° 14.376/13, seu Decreto
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regulamentador 51.803/2014 e Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do Sul;

c) multas e demais infrações administrativas aplicadas decorrentes
de infrações elou irregularidades em edificações, áreas de risco e eventos
temporários que tenham obrigatoriedade de apresentação de Planos de
Prevenção Contra Incêndios, a Lei Complementar n° 14.376/13, seu Decreto
regulamentador 51.803/2014 e Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do Sul;

d) serviços não emergenciais.

11 • auxílios, subvenções, dotações orçamentárias e créditos
adicionais que venham a ser autorizados ao Corpo de Bombeiros Militar do
Município de Carazinho;

111• recursos decorrentes de alienação de material, bens e
equipamentos considerados inservíveis ao Corpo de Bombeiros, de domínio do
próprio FUNREBOM;

IV • recursos oriundos deste Município e da co&participação dos
Municípios que compreende a área de ação, abrangidos pela área de
responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho;

V - juros bancários e quaisquer rendas decorrentes de capital
provenientes de imobilização ou aplicações financeiras do FUNREBOM;

VI - Realização de Cursos de Brigadas de Incêndio, conforme
Legislação de Prevenção Contra Incêndios elou Resoluções Técnicas que tratem
sobre o assunto, emitidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul;

VII - Expedição de certidões, consultas técnicas e demais atos
administrativos que ensejem a cobrança de taxas, desde que regulamentados na
Legislação de Prevenção contra Incêndios da União e do Estado do Rio Grande
do Sul elou nas Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio
Grande do Sul.

Art. 4° O FUNREBOM será administrado por um Conselho Diretor,
assim composto:

I - Prefeito Municipal - Presidente nato;
11 - Comandante da Unidade do Corpo de Bombeiro Militar de

Carazinho - Vice Presidente nato;
111• Secretário Municipal da Fazenda;
IV - Secretário Municipal do Planejamento;
V - Secretário de Obras Municipais e Serviços Urbanos;
VI - Representante da Associação Comercial e Industrial de

Carazinho - ACIC;
VII- Representante do CONSEPRO;
VIII- Representante da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -

COMDEC.

Art. 8° A receita atribuida ao FUNREBOM será destinada ao
estipulado no art. 1° da presente legislação, bem como para investimentos,



,

custeio e pagamento de pessoal que proferirem cursos institucionais, sendo
realizada a prestação de contas nos prazos e na forma da legislação.

Parágrafo único. Competirá ao Comandante da Organização de
Bombeiro Militar que atende o município, a elaboração e a execução dos planos
de aplicação do FUNREBOM, mediante diretrizes do Corpo de Bombeiros Militar
do Rio Grande do Sul.

Art. 10. Os bens adquiridos serão destinados ao uso exclusivo da
Organização de Bombeiro Militar e incorporados ao patrimônio do Município,
podendo ser doados ao Corpo de Bombeiros Militar." (NR)

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de agosto de 2016.

REN SÜSS
Prefeito

DDV
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LEI MUNICIPAL N' 5.129

Cria o Fundo Municipal de Reequipamento
do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do
Estado do Fio Grande do Sul, sediado no
Município de Carazinho e dá outras provi-

'~ dências .

.r GÉLSO LUIZ DE CARLI, PREFEITO MUNICIPAL EM EXER-
" CiCIO, DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL..

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu "anciono e promul-
go a seguinte Lei:

Art. i' -Fica criado o Fundo Municipal de Reequipamento do
Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Eslado do Rio Grande do Sul - FUNREBOM,
com sede neste Município, com a finalidade de prover recursos para reequipamento,
aquisição de material permanente, realização de estudos, vistoria em projetos, siste-
mas técnicos de prevenção e combate a incêndioS',,

Art. 2' - Os recursos fínanceiros do FUNREBOM serão consli-
tuidos de:

I - receitas provenientes de taxas específicas a serem criadas
através de Lei Complementar; ,

11 - auxilios, subvenções, doações, dotações orçamentárias e
créditos adicionais que venham a ser constituidos em favor do Corpo de Bombeiros da
cidade de Carazinho;

111- recursos decorrentes de alienação de material, bens e
equipamentos considerados inserviveis ao Corpo de Bombeiros, de dominio do próprio
FUNREBOM;

IV - recursos oriundos da co-participação dos Município de
ALTO ALEGRE, BARRA FUNDA, BOA VISTA, CAMPOS BORGES, CHAPADA, CO-
LORADO, COQUEIROS DO SUL, ESPUMOSO, IBIRAPUITÃ, LAGOA DOS TRÊS
CANTOS, MORMAÇO, NÃO-ME-TOQUE, NOVA BOA VISTA, RONDA ALTA, RONDI-
NHA, SANTO ANTONIO DO PLANALTO, SARANDI, SELBACH, SOLEDADE, TAPERA,
TRÊS PALMEIRAS E VICTOR GRAEFF, abrangidos pela área de responsabilidade do
Corpo de Bombeiros da cidade de Carazinho, ajustados em convênios que regulem a
ampliação e prestação de serviços da mesma;

V - rendimentos bancários decorrentes de aplicações financei-
ras do FUNREBOM;

~" __ , o' o
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DECRETO EXECUTIVO N° 036/98
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I' Aprove o Reg.uiamento do Fundo Municipal
. de Reequipamento do Corpo de Bombeiros" .

de Carazinho, institufdo pela Lei Municipal nO
I 5.129, de 29 de dezembro de 1997. '

AYLTON MAGALHÃES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no usq de suas alribuiçqes legais e de
acordo com o artigo 6° da Lei Municipal n° 5.129, de 29 de dezembro de 1997,

DI:CRETA:

Art, 1° - Fica aprovado o Regulamento do FUNREBOM _ Fundo
Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Carazinho, que com esle bai- ixa. ,

ção. Art. 2° - Este Decreto entra em vigo~na data de sua publica-

Art. 3° - Revogam.se as disposições em contrário.
i
:

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 11 DE MARÇO DE 1998.

Re9is!" e-se e publique-se no Painel de
Publi çãesda Preleitura Municipal:

~'v""'- \
JOSÉ M I$ÉS MARGONDES
Secrelário Municipal ?a

Adminislração .
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LEI MUNICIPAL'Ne ,5.14!l

,
" .

Autoriza o Município de Carazinho a firmar
Convênio com o Estado do Rio Grande do
Sul para .execução do Serviço de Preven-
ção e Combate a Incêndios,

!

AyL TON MAGALHÃES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

go a seguinte Lei:
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promul-.
Art. l' - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Convênio

com o Estado do Rio Grande do Sul para execução, por parte da Unidade de Bombei-
ros da Brigada Militar, do Serviço de Prevenção e Combate a Incêndios e Socorros
Públicos de Emergência.

Art. 2° - As. despesas decorrentes do Convênio correrão por
conta de verbas próprias consignadas no Orçamento do Município,

Art. 3' - Esta Lei entra em vigor -nadata de sua publicação.

Art. 4' - Revogam-se as disposições em contrário,

GABINETEDO PREFEITOMUNiCIPALDE CARAZINHO,25 DE MARÇO DE 1998,

t@7 )
/ 7.! Çf'f;/
AV T AGALHAES

e ItOMunicípal
Registre-s e publique-se no Painel de
Publicaçõ s a Pref itura Municipal:

EZF/mef
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CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTADO DO
R10 GRÀN"OE DO SUL E O MUNiCíPIO DE
CARAZINHO, PARA EXECUÇÃO DOS
SERViÇOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDlOS,
COMBATE AO FOGO, SOCORROS
PÚBLICOS DE EMERGÊNCIA E EXECUÇÃO
DE ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL.

".
O ÉSTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o MUNICíPIO DE

CARAZINHO, doravante denominados, ESTADO e MUNICíPIO, por seus
representantes legais abaixo assinados, e devidamente autorizados, o primeiro pela Lei
Estadual nO 6.019, de 25 de agosto de 1970 e Decreto nO 37.3]4 de 20 de março de
1997, e o segundo pela Lei Municipal nO 5.149 de 2S de março de 1998, ajustam o
seguinte convênio sobre os serviços de Prevenção de Incêndios, Combate ao Fogo,
Socorros Públicos de Emergência e execução de atividades de Defesa Civil, prestados
por Unidades de Bombeiros da Brigada Militar.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assume o compromisso de
executar, no Município de Carazinho, os serviços de Prevenção de Incêndios,
Combate ao Fogo, Socorros Püblicas de Emergência e atividades de Defesa Civil,
através do Corpo de Bombeiros de Carazinho.

CLÁUSULA SEGUNDA

Correrão por conta do ESTADO as despesas decorrentes de:
a) Formação de Bombeiros~
b) Orientação e instrução técnica e tâtica permanente ao pessoal,

visando ao bom funcionamento e eficiência dos serviços~
c) Fornecimento de uniforme;
d) Vencimentos e serviços atinentes a fundos e contabilidade;
e) Serviços de assistência social e médico-hospitalar;
f) Etapa e diárias de serviços aos oficiais e praças escalados para

prontidão de prevenção, prontidão de fogo e prontidão de salvamento;
g) Mão-de-obra especializada para a manutenção do equipamento e

material especializado de combate ao fogo e socorros públicos, através da Diretoria de
Apoio Logistico;

h) Transporte e demais vantagens pessoais asseguradas aos
componentes da Brigada Militar;

i) Encargos resultantes de inatividade do pessoal.
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CLÁUSULA TERCEIRA '

Correrãó por conta do MUNICíPIO DE CARAZINHO, todas as
demais despesas e esp~cialmente> as resultantes de:

a) Aquisição e suostituição do material especializado e de consumo,
incluindo veiculas automotores e material de comunicação, de acordo com as normas
técnicas baixadas pelo órgão responsável da Brigada Militar;

b) Aquisição d~.;' material especial de consumo (combustível,
lubrificantes, cargas de extintoresi líquido gerador de espuma, etc) e materiais
congêneres, necessári.os aos serviços e à manutenção;

c) Cónstrução ou adaptação de novos quartéis, destinados a Unidades
ou Frações de Bombeiros, de acordo com as necessidades do serviço, que obedecerão
a projetos, aprovados pelo órgão responsável da Brigada Militar, bem como, o
pagamento de aluguéis de Imóveis que se tornem necessários, mesmO em se tratando
de próprios do Estado, exceto o imóvel existente;

d) Aquisição e conservação do material de alojamento, cozinha e
mesa, expediente, limpeza e higiene;

e) Aquisição de material para manutenção ;do equipamento automotor
e especializado; :

f) Despesas relativas à prevenção de :incêndios, no âmbito do
Município, a fim de atender ao cumprimento da Lei Municipal nO5.149, de 25.03_98,
ou normas vigentes;

g) Instalação de hidrantes de acordo com o Plano elaborado pela
Prefeitura Municipal e o çorpo de Bombeiros de Canl~inho.

CLÁUSULA QUARTA

o material a ser adquirido, de acordo com o previsto na cláusula
terceira, pelo Município, deverá obedecer as especificações baixadas pelo órgão responsável
da Brigada Militar.

CLÁUSULA QUINTA

Em qualquer tempo poderá ser revista a organização dos serv1ços de
prevenção de incêndio, combate ao fogo, socorros publicas e execução de atividades de
Defesa Civil, de modo a assegurar a plena eficiência de ditos serviços ou remodelar o plano
em vigor. A revisão será proposta ao Comando Geral da Brigada Militar, pelo órgão
responsável.

CLÁUSULA SEXTA

o MUNICíPIO DE CARAZINHO se reserva o direito de fiscalizar a
conservação e manutenção dos bens patrimoniais de propriedade do Município.
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CLÁUSULA SÉTIMA

o quartel destinado a abrigar o pessoal e material, à cargo do
Município, deverá atender, rigorosamente às necessidades técnicas dos serviços, mediante a
aprovação da Diretoria de Apoio Logístico.

CLÁUSULA OITAVA

o MUNICÍPIO D;E CARAZINHO, a fim de assegurar a perfeita
execução dos serviços de Bombeiros, consignará em seu orçamento as dotações necessárias
ao cumprimento das obrigáções assumidas no presente Convênio.

CLÁUSULA NONA

As viaturas, equipamentos e maten31S propnos dos serviços de
Prevenção de Incêndio, Combate ao Fogo e Socorros Públicos, não poderão possuir
insígnias ou dizeres que não sejam os próprios e comuns à especialidade e aos Regulamentos
da Brigada Militar.

;~

CLÁUSULA DÉCIMA

Ambas as partes (ESTADO E MUNICÍPIO) elegem o Foro de
Carazinho para dirimir quaisquer dúvidas que porventura existirem em tomo do presente
convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

o presente convênio vigorará pelo prazo de 04 (quatro) anos, a
contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, desde que
baja acordo prévio entre as partes contratantes.

PARÁGRAFO ÚNICO. O convênio poderá ser rescindido, a qualquer tempo pelas partes
conlratantes, mediante o aviso prévio de 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Deverão permanecer no Município de Carazinho os recursos
existentes e os doados tais como: imóveis, móveis, viaturas, equipamentos e outros
assemelhados, sendo para uso restrito do Município de Carazinho, não podendo serem
destinados a outros, sendo facultado a solidariedade no atendimento a outros municípios
vizinhos, com exceção das viaturas e equipamentos doados pelo Estado.

_iiiiiiiiiiiiiiiiõõ-=-======;;:::::=::=:==========~--~.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Gabinete de Consultoria Legislativa

LEI N" 6.019, DE 25 DE AGOSTO DE 1970.
(publicada no DOE n." 38, de 26 de agosto de 1970)

Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio
com os Municípios, para execução dos serviços
de Prevenção de Incêndios, Combate ao Fogo e
Socorros Públicos, através de Unidade (ou
Fração) de Bombeiros da Brigada Militar c dá
outras providências.

WAL TER PERACCHI BARCELLOS, Governador do Estado do Rio Grande do SuL

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 66, inciso IV, da Constituição do
Estado, que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1.° - É o Poder Executivo autorizado a finnar e renovar convênios com os
Municípios para execução por parte de Unidades (ou frações) de Bombeiros da Brigada Militar,
dos Serviços de Prevenção de Incêndios, Combate ao Fogo e Socorros Públicos de emergência,
nos têrmos da minuta anexa, que fica fazendo parte integrante desta Lei.

~ 1.•.•- Em caso de convênios com municípios que ainda não contem com os serviços
supracitados, ou no caso de renovação de convênios, fica o Poder Executivo autorizado a
aumentar, em qualquer época, mediante Lei, o efetivo da Unidade de Bombeiros da Brigada
Militar responsável por tais serviços.

9 2.° - Os convênios constantes do presente artigo poderão ser firmados em âmbito
municipal ou regional.

Art. 2.° - Os serviços de que trata o artigo 1.0 e seus parágrafos, serão prestados por
Batalhões, Companhias, Pelotões ou Grupos de Bombeiros.

Art. 3.° - Os convênios previstos nesta Lei serão regidos pelas seguintes normas gerais
básicas:

I - correrão por conta do Estado as despesa ••decorrentes de:
a) formação de Bombeiros;
b) orientação e instrução técnica e tática permanente do pessoal, visando ao bom

funcionamento e eficiência dos serviços;
c) fornecimento de uniformes;
d) vencimentos e serviços atinentes a fundos e contabilidade;
e) serviços de assistência social e médico-hospitalar;
f) etapas c diárias de serviço policiais aos oficiais e praças escalados para prontidão de

prevenção, prontidão de fogo e prontidão de salvamento;
g) mão de obra especializada para manutenção do equipamento e material especializado

de combate ao fogo, e socorros públicos de emergência, através da Companhia de Manutenção
de Bombeiros;
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Militar;
h) transportes e demais vantagens pessoais assegurados aos componentes da Brigada

i) encargos resultantes da inatividade do pessoal.
II - Correrão por conta dos municípios tôdas as demais despesas e especialmente as

resultantes de:
a) aquisição e substituição do material especializado e de consumo, incluindo veículos

automotores e material de comunicações, de acôrdo com as normas técnicas baixadas pelo órgão
responsável da Brigada Militar;

b) aquisição de material especial de consumo (combustíveis e lubrificantes, cargas de
extintores, líquidos geradores de espuma, etc.) e materiais congêneres necessários aos serviços c
à manutenção;

c) construção ou adaptação de novos quartéis, destinados às unidades ou frações de
Bombeiros, de acôrdo com as necessidades do serviço, que obedecerão a projetos aprovados pelo
Serviço de Engenharia da Brigada Militar, bem como o pagamento de aluguéis de imóveis que se
tomarem necessários, mesmo em se tratando de próprios do Estado;

d) aquisição e conservação de material de alojamento, cozinha e mesa, expediente,
limpeza e higiene;

e) aquisição de materiais para manutenção do equipamento automotor e especializado;
f) instalação de hidrantes ou bôcas de incêndios, de acôrdo com o plano elaborado pelas

Prefeituras e órgãos responsáveis da Brigada Militar;
g) atividades relativas à Prevenção de Incêndios, no âmbito dos municípios, a fim de

atender ao cumprimento da legislação ou normas vigentes.

Art. 4." - Os materiais e equipamentos, constantes do item II do artigo anterior.
adquiridos pelos municípios, pertencerão ao patrimônio dêstes.

Art. 5." - As despesas decorrentes do disposto no item 1do artigo 3." correrão por conta
de verbas próprias consignadas no orçamento estadual à Bdgada Militar.

Art. 6." - Os Municípios providenciarão a dotação de recursos para atendimento das
despesas a seu cargo, previstas no item 11do artigo 3.° desta Lei.

Art. 7." - Os prazos de duração dos convênios não serão superiores a quatro (4) anos.

Art. 8." - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 9." - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO PIRATlNI, em Pôrto Alegre, 25 de agosto de 1970.

FIM DO DOCUMENTO
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liESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Gabinete de Consultoria Legislativa

LEI COMPLEMENTAR N' 14.376, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.
(atualizada até a Lei Complementar 0.° 14.690, de 16 de março de 2015)

Estabelece normas sobre Segurança, Prevenção
e Proteção contra Incêndios nas edificações e
áreas de risco de incêndio no Estado do Rio
Grande do Sul e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DAS DISPOSIÇÕES PRELJMlNARES

Art. 1.° Ficam estabelecidas, através desta Lei Complementar) para as edificações e
áreas de risco de incêndio no Estado do Rio Grande do Sul, as normas sobre Segurança,
Prevenção e Proteção contra Incêndio, competências, atribuições, fiscalizações e sanções
administrativas decorrentes do seu descumprimento.

Parágrafo único. A presente Lei Complementar baliza a atuação das administrações
públicas municipais e a edição de legislações locais, dado que se trata de lei complementar na
forma dos arts. 24 e 30 da Constituição Federal e art. 130 da Constituição do Estado.

Art. 2.° São objetivos desta Lei Complementar:
I - preservar e proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de

incêndio;
II - estabelecer um conjunto de medidas eficientes de prevenção contra incêndio;
III - dificultar a propagação do incêndio, preservando a vida, reduzindo danos ao meio

ambiente e ao patrimônio;
IV - proporcionar meios de controle e extinção do incêndio;
V - dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado Rio Grande do Sul - CBMRS -;
VI - proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de risco de

incêndio;
VII - definir as responsabilidades e competências de legislar em âmbito estadual,

respeitando as dos demais entes federados;
VIII - estabelecer as responsabilidades dos órgãos competentes pelo licenciamento,

prevenção e fiscalização contra incêndios e sinistros deles decorrentes;
IX - defmir as vistorias, os licenciamentos e as fiscalizações às edificações e áreas de

risco de incêndio;
X - determinar as sanções nos casos de descumprimento desta Lei Complementar.

Art. 3.° As medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco de
incêndio atenderão ao previsto no art. 144, ~ 5.°, "in fine", da Constituição Federal e art. 130 da
Constituição do Estado.
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Art. 4.° As edificações e áreas de risco de incêndio deverão possuir Alvará de
Prevenção e Proteção Contra Incêndio - APPCI -, expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Rio Grande do Sul- CBMRS.

Parágrafo único. Estão excluídas das exigências desta Lei Complementar:
I - edificações de uso residencial exclusivamente uni familiares;
11 - residências exclusivamente unifamiliares, localizadas no pavimento superior de

ocupação mista com até dois pavimentos, e que possuam acessos independentes.

Art. 5.° Fica proibida, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a expedição de
quaisquer licenças e/ou autorizações precárias, provisórias e definitivas de funcionamento, pelo
município no âmbito de suas competências, sem a apresentação, por parte do proprietário ou de
seu procurador, ou pelo responsável pelo uso da edificação, do Alvará de Prevenção e Proteção
Contra Incêndios - APPCI - expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
Grande do Sul- CBMRS.

Parégm.fo IÍniee. 'Ne easo de ssnfofFRidade eAtFe os flfOjetos 8pFesentades e a
eKetltJ:l;ãeElaeElifieação eu aJtera~ão Elela, SOFA:95 apFe'l'aEIes, floElerá ser emitido flelo mHAieÍflio
80 âmbito Ele suas 6offipetêA6ias Certifieafião àe Regl:llariElade, fieaAEls eBtl'etaAte e
funeionamento, o 1150e a OSllflavile Elaeàifisl:wãe sueoFàinaàos à 8J3Fesentafião do AFPCJ.

~ 1.° No caso de confonnidade entre os projetos apresentados e a execução da
edificação ou alteração dela, com os aprovados, poderá ser emitido pelo município no âmbito de
suas competências Certificação de Regularidade, ficando entretanto o funcionamento, o uso e a
ocupação da edificação subordinados à apresentação do APPCI. (Renumerado pela Lei
Complementar n.o 14.555/14)

~ 2.° Fica autorizado o mumclplo, no âmbito de suas competências, mediante a
apresentação do protocolo do PPCI no CBMRS, a expedir licenças elou autorizações precárias e
provisórias de funcionamento para as edificações de baixa carga de incêndio, conforme previsto
na Tabela 3 do Anexo A, e em casos de estabelecimentos que realizem atividades ou prestem
serviços de caráter essencial, ficando, entretanto, condicionada a expedição do alvará definitivo
de funcionamento à apresentação do APPCl. (Incluído pela Lei Complementar n.o 14.555/14)

~ 3.° Cabe ao município, no âmbito de suas competências, acompanhar para que as
licenças precárias e provisórias de funcionamento estejam de acordo com esta Lei Complementar
e sua regulamentação, para fins de revogação das referidas licenças ou expedição de alvará
definitivo. (Incluído pela Lei Complementar n." 14.555/14)

CAPíTULO 11
DOS CONCEITOS E DAS DEFINIÇÕES

Art.6.0 Para efeito desta legislação, são adotadas as definições abaixo descritas:
I - acesso é o caminho a ser percorrido pelos usuários do pavimento, constituindo a rota

de saída horizontal, para alcançar a escada ou a rampa, área de refúgio ou descarga, nas
edificações com mais de um pavimento, ou o espaço livre exterior, nas edificações térreas. Os
acessos podem ser constituídos por corredores, passagens, vestíbulos, antecâmaras, sacadas,
varandas e terraços;

11- altura da edificação:
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a) altura ascendente é a medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída ao nível
da descarga, sob a projeção do paramento externo da parede da edificação, ao ponto mais baixo
do nível do piso do pavimento mais baixo da edificação;

b) altura da edificação ou altura descendente é a medida em metros entre o ponto que
caracteriza a saída ao nível da descarga, sob a projeção do paramento externo da parede da
edificação, ao ponto mais alto do piso do último pavimento. Como paramento externo da parede
da edificação pode ser considerado o plano da fachada do pavimento de descarga, se os
pavimentos superiores constituírem corpo avançado com balanço máximo de 1,2Om (um metro e
vinte centímetros), excluídas as marquises;

111- ampliação é o aumento da área construída da edificação;
IV - análise é o ato de verificação das exigências das medidas de segurança contra

incêndio das edificações e áreas de risco de incêndio, no processo de segurança contra incêndio;
V - andar é o volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos, ou entre o

pavimento e o nível superior à sua cobertura;
VI - área da edificação é o somatório da área a construir e da área construída de uma

edificação;
Vil - áreas de risco de incêndio é o ambiente externo à edificação que contém

armazenamento de produtos inflamáveis ou combustíveis, instalações elétricas ou de gás e
similares, que deverá seguir legislação municipal referente aos Estudos de Viabilidade Urbana -
EVU -, para a devida finalidade da edificação;

VIII - ático é a parte do volume superior de uma edificação, destinada a abrigar
máquinas, piso técnico de elevadores, caixas de água e circulação vertical;

JX AI'/ará de Prevenlilãe e PFotelilão eORWaIReêRàie APPCI é a eertifiea~ão emitiàa
pole CBMRS Eleqee a eelifiea~ãe vistoriaEla está ele aeorElo som a legislalilão vigente, conforme e
PIQflo ElePre'leflfião e Prote\1ão Contra IneêRelio PPCI ;

IX - Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio ~ APPCI - é a certificação
emitida pelo CBMRS de que a edificação está de acordo com a legislação vigente, conforme o
Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio ~ PPCT; (Redação dada pela Lei Complementar
n.' 14.555/14)

X - carga de incêndio é a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas
pela combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos num ambiente, pavimento
ou edificação, inclusive o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos;

XI - capacidade lotação é a relação entre o conjunto de medidas necessárias que as
edificações devem possuir, a fim de permitir o fácil acesso de auxilio externo para o combate ao
fogo e a desocupação e a proteção da integridade física de seus ocupantes;

XlI - compartimentação são medidas de proteção passiva, constituídas de elementos de
construção resistentes ao fogo, destinados a evitar ou a minimizar a propagação do fogo, calor e
gases, interna ou externamente ao edificio, no mesmo pavimento ou para pavimentos elevados
consecutivos;

XlII - Conselho Estadual de Segurança, Prevenção e Proteção Contra Incêndio -
COESPPCI - é o órgão superior normativo e consultivo para os assuntos de que trata esta Lei
Complementar;

XIV - Controle e Extração de Fumaça é o sistema usado para confinar a fumaça e os
gases quentes sob determinadas condições nas partes superiores dos ambientes por meio de
barreiras, como vigas, painéis ou cortinas e forçar a sua circulação por caminhos
predeterminados como dutos, por meios naturais ou mecânicos, para o lado exterior da
edificação por aberturas de extração específicas;
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xv - Corpo Técnico do CBMRS é composto pelos oficiais do Corpo de Bombeiros
Militar detentores do Curso de Especialização elou por engenheiros e arquitetos do quadro de
oficiais militares ou contratados pejo órgão;

XVI - edificação é a área construída destinada a abrigar atividade humana ou qualquer
instalação, equipamento ou material;

XVII eElificaiãe e áFea ele risee enisteRte é a eensH1:liãe eu área de riS6S eeRstmít:la eu
Fegttlarizada BRteriermente ti p8h1ica~iis t:lesta begislaião, 90ffi d06umeR~ãe 6omprobatória,
e1esàe t:)l:IefH8fltiEla5a área e a oetlpafiiãe ela época e Rão Raja e1is:pssifiiãoeffi eeRtFário elos órgãos
respoRSEÍv.eis pela c8n6essãe de alvar-ás àe mncioRameRto e de segtlFaflQ8 eeRtt8 incêndio,
obseryades 05 objetivos desta;

XVIT - edificação e área de risco existente é a construção ou área de risco, detentora de
projeto aprovado na Prefeitura Municipal ou de habite-se emitido, ou ainda regularizada
anterionnente à publicação desta Legislação, com documentação comprobatória, desde que
mantidas a área e a ocupação da época e não haja disposição em contrário dos órgãos
responsáveis pela concessão de alvarás de funcionamento e de segurança contra incêndio,
observados os objetivos desta; (Redação dada pela Lei Complementar n.O14.555/14)

XVIlI - edificação residencial unifamiliar é aquela destinada ao uso exclusivamente
residencial, térrea ou assohradada conforme o estabelecido pelas Tabelas de Classificação
constantes nos Anexos A (Classificação) e B (Exigências);

XIX - edificação térrea é a construção de um pavimento, podendo possuir mezaninos
cuja somatória de áreas deve ser menor ou igual à terça parte da área do piso de pavimento, não
excedendo 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados);

XX - emergência é a situação crítica e fortuita que representa perigo à vida, ao meio
ambiente e ao patrimônio, decorrente de atividade humana ou fenômeno da natureza que obriga a
uma rápida intervenção operacional;

XXI - medidas de segurança contra incêndio são o conjunto de dispositivos ou sistemas
a serem instalados nas edificações e áreas de risco de incêndio, necessário para evitar o
surgimento de um incêndio, limitar sua propagação, possibilitar sua extinção e ainda propiciar a
proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio;

XXII - mezanino é uma platafonna elevada circulável que subdivide parciahnente um
andar em dois que, em excedendo 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), deverá, para
fins de prevenção, ser considerado outro pavimento;

XXIII - mudança de ocupação ou de uso consiste na alteração de atividade ou uso que
resulte na mudança de classificação (Grupo ou Divisão) da edificação ou área de risco, contidas
nas Tabelas nos Anexos A (Classificação) e B (Exigências);

XXIV - ocupação ou uso é a atividade ou uso de uma edificação;
XXV - ocupação mista é a edificação que abriga mais de um tipo de ocupação;
XXVI - ocupação predominante é a atividade ou uso principal exercido na edificação;
XXVII - nível de descarga é o nível no qual uma porta externa conduz a um local

seguro no exterior;
xxvm - pavimento é o plano de piso;
XXIX - pesquisa de incêndio consiste na apuração das causas, desenvolvimento e

consequências dos incêndios atendidos pelo CBMRS, mediante exame técnico das edificações,
materiais e equipamentos, no local ou em laboratório especializado;

XXX - piso é a superficie superior do elemento construtivo horizontal sobre a qual haja
previsão de estocagem de materiais ou onde os usuários da edificação tenham acesso irrestrito;

XXXI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI - é um processo que
contém os elementos fonnais, que todo o proprietário ou responsável pelas áreas de risco de
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incêndio e edificações, excetuando as de ocupação unifamiliares de uso exclusivamente
residencial, deve encaminhar ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul -
CBMRS -, conforme orientações do referido órgão. O PPCI será exigido na sua forma completa
ou simplificada, de acordo com o uso, a classificação e a atividade desenvolvida na edificação;

XXXII PlaBe SiFAplifieade de PFeVeAlpãee Pretelpão CeAR lAGêAdie PSPCI é IUR
preeesse €)eeeentéFAtlR'leenjtlflte redlizide de elemeHtes Í8rmais, em ftla~ãe da elassifiefl9ão de
ee\:lpayãe e \:Iseda edifie~ãe, €)\:Iesispeasa a apres8Atayão fio Projete de PreyeHi;ãe e PTotei;ãe
Centra Ineêadio PrPCI eFAseRfeffflifiade eeFAesta Lei Cemf}lemeRtar e ReselHeãe TésAiea
de Cel'fle EleBernbeires Militar EleRia GfQflfieEloSal RTC8MRS • euja a respoRsaàiliflase
fias iRfeFfRaliãeSfomeeiflas é eKeh:lsivade pFOflrietáFieetl fie resi3eRsável pelo use da edific~ãe;

XXXII - Plano Simplificado de Prevenção e Proteção contra Incêndio - PSPCI - é um
processo que contém um conjunto reduzido de elementos formais, em função da classificação de
ocupação, carga de incêndio e uso da edificação, que dispensa a apresentação do Projeto de
Prevenção e Proteção contra Incêndio - PrPCI - em conformidade com esta Lei Complementar e
Resolução Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul - RTCBMRS -, cuja
responsabilidade pelas informações fornecidas: (Redação dada pela Lei Complementar n.o
14.555/14)

a) nas edificações de baixa carga de incêndio que atendam a todas as características do
art. 21 desta Lei Complementar é exclusiva doCa)proprietário(a) ou doCa) responsável pelo seu
uso; (Redação dada pela Lei Complementar n.' 14.555114)

b) nas edificações de média carga de incêndio é doCa) proprietário(a) ou doCa)
responsável pelo seu uso, com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA - ou
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT/CAU-RS; (Redação dada pela Lei Complementar
n.' 14.555114)

XXXIII - Projeto de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PrPCI - é o projeto
técnico, constante do PPCI, que contém o conjunto de medidas que visam prevenir e evitar o
incêndio, permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificação e áreas de risco de incêndio,
dificultar a propagação do incêndio, proporcionar meios de controle e extinção do incêndio e
permitir o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros. O PrPCI será elaborado por
profissional registrado e com a devida atribuição no Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia - CONFEAlConselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA (Sistema
CONFEA/CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - CAU-RS -,
acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA - ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRTICAU-RS-;

XXXiV - reforma são as alterações nas edificações e áreas de risco de incêndio, sem
aumento de área construída;

XXXV - responsável técnico é o profissional habilitado no sistema CONFEA/CREA ou
CAU-RS para elaboração e/ou execução de projetos e obras de atividades relacionadas à
segurança contra incêndio;

XXXVI - Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros - RTCBMRS ou RT - é o
conjunto de documentos técnicos do CBMRS, elaborado pelo Corpo Técnico do CBMRS, que
regulamenta as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco de
incêndio, respeitadas as normas técnicas existentes, consultado o COESPPCI;

XXXVII - risco específico é a situação que proporciona uma probabilidade aumentada
de perigo à edificação, tais como: caldeira, casa de máquinas, incineradores, centrais de gás
combustível, transfonnadores, geradores, fontes de ignição e materiais inflamáveis;
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XXXVIll - segurança contra incêndio é o conjunto de ações e recursos internos e
externos à edificação e áreas de risco de incêndio que permitem controlar a situação de incêndio;

XXXIX - Serviços Civis Auxiliares de Bombeiros são organizações civis que têm por
finalidade auxiliar os CBMRS nas atividades complementares de combate ao fogo e de defesa
civil;

XL - subsolo é o (s) pavimento (s) de uma edificação situado (s) abaixo do pavimento
térreo, de acordo com a NBR 9.077/2001 - "Saídas de emergências em edificações" e
RTCBMRS;

XLI - vistoria de segurança contra incêndio (vistoría) é a verificação "in loco" do
cumprimento das exigências das medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de
risco de incêndio;

XLU - ocupação subsidiária é a atividade ou dependência vinculada a uma ocupação
predominante, sendo considerada parte integrante desta para determinação dos parâmetros de
proteção contra incêndio, nos termos desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar
n." 14.555/14)

CAPiTULO III
DA ABRANGÊNCIA E DA APLlCAÇÃO

Art. 7.° As exigênc-ias de segurança previstas nesta Legislação aplicam-se às
edificações e áreas de risco de incêndio no Estado do Rio Grande do Sul, devendo ser observadas
em especial, por ocasião:

I - da construção de uma edificação e área de risco de incêndio;
11- da reforma ou adequação de uma edificação existente;
III - da mudança de ocupação ou uso;
IV • da ampliação de área construída;
V - do aumento na altura da edificação;
VI - da regularização das edificações existentes ou áreas de risco de incêndio;
VII - do risco ou modificação da carga de incêndio;
VIII - da capacidade de lotação ou sua alteração.

~ 1.0 As exigências de segurança nestas ocasiões deverão seguir os critérios técnicos
para classificação das edificações e áreas de risco de incêndio desta Lei Complementar, devendo
atender ao estabelecido nas Tabelas dos Anexos A (Classificação) e B (Exigências).

fi 2.° Nas eelifl~ães mistas, 13eraeleterfflin~ãe eles meelielasde segurança, flrote~ão e
flFe¥enção con1ffi incêndio 8 serem implantadas, adota se o conjl:lnto aes o*igêncies de maior
ní',zei~e segtotrançapara a edific~ão, avaliando se os respeetiv~s uses, as áreas, as altums e a
carga de incêBdio, ol3servando ainda:

I nas edifioaçees térreas, quando houver eemflBFtimentaçãe entre as oCI:lfl~eesmistas,
as 9*igêneies de'l'em ser determinaElas em fuRfilãode eada oeupação;

11 nas edific~ees com mais de um pW/imeeto, quendo houver compartimentação entre
as ocupaçêes mistas, as eKigêncies de eontrele ae fl:lfR~a e de cemp8Âimentação horizontal (de
áreas) podem ser EletOffFJineElasem função de eaElaoeepação. As áreas Elestinadll5eJfclusivamente
flara uso resiaoncial estão isentas do sistema de chuveiros automáticos.

g 2.° As Tabelas dos Anexos A (Classificação) e B (Exigências) são consideradas
iniciais e constarão na regulamentação desta Lei Complementar, podendo ser modificadas ou
atualizadas por meio de Decreto. (Redação dada pela Lei Complemcntarn.o 14.555/14)
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fi 3." VETADO.

9 4.° Nas ocupações mistas, para determinação das medidas de segurança, proteção e
prevenção contra incêndio a serem implantadas, adotar-se-á o conjunto das exigências de maior
nível de segurança para a edificação, avaliando-se os respectivos usos, as áreas, as alturas e a
carga de incêndio, observando-se ainda que: (Incluído pela Lei Complementar 0,° 14.555/14)

I - nas edificações com mais de uma classe de risco, poderá ser empregada a técnica de
isolamento de riscos, com a finalidade de definir os sistemas e equipamentos de proteção contra
incêndio; (Incluído pela Lei Complementar 0,° 14.555/14)

II - as edificações ou partes de uma mesma edificação isoladas são consideradas
edificações distintas para efeitos de risco de incêndio e de aplicação das normas de proteção
contra incêndio, sendo que a confecção do PPCI e a expedição do APPCI dar-se-ão de forma
individualizada, para cada uma das unidades autônomas não residenciais; (Incluído pela Lei
Complementar n.' 14.555/14)

IIJ - o isolamento de riscos, como técnica adequada de projeto, poderá ser obtido por
compartimentação vertical ou horizontal, sendo que nos casos de risco alto e médio a resistência
ao fogo, conforme normas da ABNT, deverá ser de 4 (quatro) horas, e nos de baixo risco, a
resistência deverá ser de 2 (duas) horas; (Incluído pela Lei Complementar n.O14.555/14)

IV - o isolamento de risco será por meio de afastamento entre edificações,
compartimentação vertical e compartimentação horizontal, conforme regulamentado por
RTCBMRS. (Incluído pela Lei Complementar n.' 14.555114)

~ 5.° Nas ocupações subsidiárias de uso exclusivo dos ocupantes de uma ocupação
predominante, os equipamentos de proteção contra incêndio deverão atender a esta ocupação
predominante, conforme RTCBMRS. (Incluído pela Lei Complementar fi.o 14.555/14)

~ 6.° No caso das propriedades rurais, não se aplicam as tabelas de classificação do
Grupo M, Divisão M-5, no quesito "silos", quando se referir a armazéns de grãos e
assemelhados. (Incluído pela Lei Complementar fi.o 14.555114)

CAPíTULO IV
SERViÇO DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Art. 8.° O Serviço de Segurança, Prevenção e Proteção Contra Incêndio - SSPPCI - é
constituído para os fins desta Lei Complementar pelo CBMRS e pelos Serviços Civis Auxiliares
de Bombeiros, de acordo com as competências fixadas nesta Lei Complementar e no Decreto
Estadual n.' 37.313, de 20 de março de 1997.

~ 1.° Os Serviços Civis Auxiliares de Bombeiros dispostos no «capu!" deste artigo são
constituídos pelos Corpos de Bombeiros Municipais, pelos Corpos de Bombeiros Voluntários,
pelos Corpos de Bombeiros Comunitários ou Mistos e pelos Corpos de Bombeiros Particulares
do tipo Brigada de Incêndio.

~ 2.° O bom desempenho e a correta aplicação das políticas públicas de prevenção,
proteção e segurança contra incêndio são deveres dos poderes públicos e da sociedade.
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CAPíTULO V
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA

INCÊNDIO - COESPPCI

Art. 9.° Fica criado, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o Conselho Estadual
de Segurança, Prevenção e Proteção Contra Incêndio - COESPPCI -, como órgão superior
normativo e consultivo para os assuntos de que trata esta Lei Complementar.

~ 1.° O COESPPCI é um órgão representativo dos diversos segmentos relacionados à
segurança, prevenção e proteção contra incêndio no Estado do Rio Grande do Sul e será
regulamentado através de ato do Poder Público Estadual.

~ 2,° Caee ao COBSPPCI, '¥lBflào estt:ldos e bibliografias té6flie85 assim BJ3oAtarem,
dar iflíeio às atl:talizaçães AOEJHO80neemo às taI=.lelastécnicas.

fi 2.0 Cabe ao COESPPCI, mediante a aprovação por dois terços de seus membros,
encaminhar à Chefia do Poder Executivo as propostas de modificações ou atualizações nas
Tabelas dos Anexos A (Classificação) e B (Exigência), quando estudos e bibliografias técnicas
assim apontarem. (Redação dada pela Lei Complementar 0.° 14.555/14)

~ 3.° Fica criado, no âmbito do COESPPCI, o Conselho Regional de Segurança,
Prevenção e Proteção Contra Incêndios - CORPPCJ ~, órgão auxiliar de caráter regional,
constituído nos moldes do Conselho Estadual, onde houver os Comandos Regionais de Corpo de
Bombeiro Militar do RS - CRBMRS.

CAPÍTULO VI
DAS COMPETÊNCIAS, ATRIBUiÇÕES E RESPONSABILIDADES

Art. 10. Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul - CBMRS ~,
ouvido seu corpo técnico, regulamentar, analisar, vistoriar, fiscalizar, aprovar as medidas de
segurança, expedir o Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio - APPCI - e aplicar as
sanções previstas nesta Lei Complementar, bem como estudar e pesquisar medidas de segurança
contra incêndio em edificações e áreas de risco de incêndio.

~ 1.° O APPCI terá prazo de validade de 1 (um) ano e 3 (três) anos, de acordo com a
classificação de ocupação e uso da edificação, previstas na Tabela 1 do Anexo A (Classificação)
e risco de carga de incêndio, conforme Tabela 3, Anexo A (Classificação).

~ 2.° O APPCI terá prazo de validade de 1 (um) ano para as edificações classificadas
quanto à ocupação no Grupo F da Tabela 1 do Anexo A (Classificação) - "Locais de Reunião de
Público", com risco de carga de incêndio médio e alto, confonne Tabela 3 do Anexo A
(Classificação) e locais de elevado risco de incêndio e sinistro, conforme RTCBMRS.

~ 3.° O APPCI terá prazo de validade de 3 (três) anos para as demais edificações e
áreas de risco de incêndio.

Art. 11. Quando da iostrução do PPCI, para obtenção do APPCI para as edificações e
áreas de risco de incêndio, cabe aos proprietários elou responsáveis técnicos apresentar o
detalhamento técnico dos projetos e instalações das medidas de segurança contra incêndio e, ao
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responsável pela execução das medidas de seguranç~ prevenção e proteção contra incêndio,
compete o fiel cumprimento do que foi projetado de acordo com as nonnas técnicas vigentes
nesta legislação.

Art. 12. Nas edificações e áreas de risco de incêndio já construídas, é de inteira
responsabilidade do proprietário ou do responsável pelo uso, a qualquer título:

I - utilizar a edificação de acordo com o uso para o qual foi licenciada;
H - tomar todas as providências cabíveis para a adequação e/ou mudança de uso da

edificação e das áreas de risco de incêndio às exigências desta Lei Complementar;
UI - encaminhar com antecedência mínima de 2 (dois) meses ao CBMRS o pedido de

renovação do APPCI, sob pena das sanções previstas nesta Lei Complementar.

Art.n. O pFeflrietárie eu e respeRsá¥el pele l:Iso da ediHeavão oeriga se a maRter as
medidas de segl:lFan'i8; prevetl'iãe e prete~e eeRtra ineêRElie, em eeadiçees de Iitili:&ição,
provideneiaAdo sua adeEfliada maAlitenfjlão.

Art. 13. OCA)proprietário(a) ou o(a) responsável pelo uso da edificação obriga-se a
manter as medidas de seguranç~ prevenção e proteção contra incêndio, em condições de
utilização, providenciando sua manutenção e adequação a esta Lei Complementar. (Redação
dada pela Lei Complementar n.o 14.555/14)

~ 1.° O não cumprimento do disposto no "capu!" deste artigo implicará nas sanções
administrativas previstas nesta Lei Complementar, independentemente das responsabilidades
civis e penais cabíveis.

~ 2.° Por ocasião da realização de acordos extrajudiciais elou termos de ajustamento de
condutas, o CBMRS e o órgão municipal responsável deverão ser notificados para participar e
acompanhar as deliberações, bem como fiscalizar o cumprimento das medidas pactuadas.

Art. 14. Compete as órgãe mURieil3ftl rest"oflsá'lel pela eKfledi'i80 de Alvará de
FuneionameRto da EdiHeaçãe a fisealiãlfjlãe e a 8j31ieafilãeda saR~ãe admiRisa:atiY-Q prevista Ro
art. 41, in6iso N,Besta Lei COffiJ3lementar.

Art. 14. Compete ao órgão municipal responsável pela expedição do Alvará de
Funcionamento da Edificação a fiscalização e a aplicação da sanção administrativa prevista no
inciso rv do art. 40, desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar n.o
14.555/14)

Art. 15. Os eventos temporários em espaços abertos com afluência de público deverão
ter seu uso regulado pelas administrações municipais, atendendo às Resoluções Técnicas do
CBMRS.

Art. 16. Compete ao CBMRS realizar vistorias ordinárias e extraordinárias, de acordo
com a ocupação e uso das edificações.

~ 1.° As vistorias ordinárias dar-se-ão por ocasião da liberação e da renovação do
APPCr, conforme segue:

I ~anual, para as edificações classificadas quanto à ocupação no Grupo F da Tabela 1 do
Anexo A (Classificação) ~ "Locais de Reunião de Público", com risco de carga de incêndio
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médio e alto, conforme Tabela 3 do Anexo A (Classificação) e locais de elevado risco de
incêndio e sinistro, conforme RTCBMRS;

II - 3 (três) anos para as demais ocupações.

~ 2.0 As vistorias extraordinárias dar-se-ão a partir de denúncia de irregularidades ou
em atividades de fiscalização organizadas a partir de iniciativa dos órgãos públicos competentes.

Art. 17. Compete ao CBMRS e ao município, em qualquer tempo, se constatado caso
de risco aos usuários e ao funcionamento da edificação, a sua interdição.

Art. 18. Será obrigatória a constituição de Brigada de Incêndio nas edificações,
levando em consideração um percentual da população fixa, estabelecido de acordo com o grupo
e a divisão de ocupação, conforme Resolução Técnica do CBMRS ou normas técnicas vigentes.

PaFágF8fa tíniee. Os leGais l:Ie eWAtes eM FeliRiêes sem mais l:Ie 2Qg (ElltzeAtas)
pessoas fieam eeFigal:les a àisper àa presen~a àe Bomeeire el;l Brigadista; de aserEie sem
Reseh:l~ãe TésAiea àe CBMRS.

Parágrafo único. Os locais de eventos ou reuniões com mais de 400 (quatrocentas)
pessoas ficam obrigados a dispor da presença de Bombeiro ou Brigadista, de acordo com
Resolução Técnica do CBMRS. (Redação dada pela Lei Complementar 0.° 14.555114)

CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Art. 19. A tramitação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI -,
devidamente instruído, inicia-se com o protocolo junto ao CBMRS.

~ 1.° A inobservância, pelo interessado, das disposições contidas nesta Lei
Complementar, na sua regulamentação e nas respectivas Resoluções Técnicas do Corpo de
Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul - RTCBMRS -, acarretará no
indeferimento do processo.

~ 2.° Constatado pelo CBMRS o atendimento das eXlgenClaS contidas nesta Lei
Complementar, na sua regulamentação e nas respectivas Resoluções Técnicas do Corpo de
Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul - RTCBMRS -, será expedido o APPCI.

~ 3.0 As medidas de segurança contra incêndio devem ser projetadas e executadas
através do PrPCI, por profissional habilitado, engenheiro ou arquiteto, registrado e com a devida
atribuição no Sistema CONFEAlCREA ou CAU-RS, acompanhado das devidas Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART/CREA - ou Registro de Responsabilidade Técnica ~
RRT/CAU-RS -, exceto no processo simplificado - PSPCl.

~ 4.° O requerente, sempre que solicitar fonnalmente, será comunicado por escrito ou
meio eletrônico, quanto ao resultado da análise ou da vistoria prevista no processo.

~ 5." VETADO.
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~ 6.° Os valores relativos às cobranças de taxas com base na Lei n.O8.109, de 19 de
dezembro de 1985, e alterações, referentes a serviços especiais não emergenciais, constituir-se-
ão em receita estadual, repassada aos municípios, mediante convênio, para fundos municipais
criados com o objetivo de auxiliar o reequipamento e o aprimoramento do CBMRS.

Art. 20. O APPCI será expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
Grande do Su1- CBMRS -, por meio do seu corpo técnico, desde que as edificações, as áreas de
risco de incêndio e a construção provisória de eventos temporários estejam com suas medidas de
segurança contra incêndio executadas de acordo com a sua regulamentação e afixados junto às
portas de acesso e em local visível ao público.

~ 1.° A vistoria pode ser realizada:
T - de oficio;
11 - mediante solicitação do proprietário, do responsável pelo uso, do responsável

técnico ou de autoridade competente;
IIJ - mediante denúncia. (Incluído pela Lei Complementar n.o 14.555/14)

~ 2.° Na vistoria, compete ao CBMRS a verificação da execução das medidas de
segurança contra incêndio previstas, não se responsabilizando pela instalação, manutenção ou
utilização indevida.

~ 3.° Após a emissão do APPCI, constatada irregularidade nas medidas de segurança
contra incêndio previstas nesta legislação, o CBMRS poderá interditar imediatamente a
edificação e iniciar procedimento administrativo regular para sua cassação.

Art. 21. O PSPCI destina-se às edificações que apresentem todas as características
abaixo:

I de clesse de risco de iRcêRdio heiKo, confoRfle Tahela 3 de AneKo A (Classiíic8filãe);
1 - de carga de risco de incêndio baixo e médio, conforme Tabela 3 do Anexo A

(Classificação); (Redação dada pela Lei Complementar n." 14.555114)
11- com área total edificada de até 750m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados);
111- com até 2 (dois) pavimentos;
IV - VETADO.
V - que exigirem prevenção pelos sistemas de saída de emergência, iluminação de

emergência, sinalização de emergência, extintores de incêndio e Brigada de Incêndio. (Incluído
pela Lei Complementar n." 14.555/14)

VI - com área de até o dobro de metros quadrados previstos no inciso II deste artigo,
classificadas nas Divisões F-l1 e F-I2, de Ocupação/Uso "Local de Reunião de Público" do
Grupo F da Tabela 1 do Anexo A, de risco de carga de incêndio baixo e médio, conforme Tabela
3 do Anexo A, com caráter regional e sem fins lucrativos, especificamente para Centros de
Tradição Gaúcha - CTGs -, salões paroquiais, salões comunitários e ginásios de esportes
comunitários e escolares. (Incluído pela Lei Complementar n.o 14.6901J5)

~ 1.° Excetuam-se do disposto neste artigo os depósitos e revendas de GLP a partir de
521kg (quinhentos e vinte e um quilogramas), os depósitos de combustíveis e inflamáveis e as
edificações com central de GLP.
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~ 2.° Excetuam-se também o Grupo F, "Local de Reunião de Público" - edificações que
possuam risco de carga de incêndio médio e alto - confonne Tabela 3 do Anexo A
(Classificação) e instruídos com base na NBR 14.432/2000 "Exigências de resistência ao fogo de
elementos construtivos de edificações" ou Nonna Nacional vigente, bem como locais de elevado
risco de incêndio e sinistro, conforme RTCBMRS.

~ A.O Pam as edifioa~8es e áreas de risoa de iRoêRdioque Rão estejam enqHadFadas na
Tabela 3 do ARe1teA (C18ss:ifioa~ão),8(31iC8se a FegFade cáloulo definida R8NBR J 4,43212QQQ
"EJ{igêRoiasde resistênoia 00 fogo de elemeRtos oonstRltivos Eleedifie~ões".

~ 3.° Ficam excetuadas do disposto no "caput" deste artigo as edificações do Grupo G
da Tabela 1 do Anexo A desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar n.o
14.555/14)

~ ~.o São de iRteiFa FeSflORsehiliàeaedo flroprietário ou do FeSf)oRs!t't'elflelo uso ae
edifio~ão as iRrofFfI:eljisesflrestadas paFa a instruljiãodo PSPCI.

~ 4.° Para as edificações e áreas de risco de incêndio que não estejam enquadradas na
Tabela 3 do Anexo A (Classificação), aplica-se a regra de cálculo definida na NBR 14.432/2000
"Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações. (Redação dada pela
Lei Complementar n.O 14.555/14)

~ 5.° Aplica-se o PSPCJ para as edificações da Dívisão F-lI e F-12, do Grupo F, da
Tabela I do Anexo A (Classificação) e para os locais de cultos afro-brasileiros e os centros
espíritas, desde que atendam a todas as características deste artigo. (Incluído pela Lei
Complementar n,o 14.555/14)

~ 6.° São de inteira responsabilidade doCa)proprietário(a) ou do(a) responsável pelo uso
da edificação as informações prestadas para instrução do PSPCI nas edificações de carga de risco
de incêndio baixo, sendo que nas edificações de carga de risco de incêndio médio é necessária,
também, a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA - ou de
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT/CAU-RS. (Incluído pela Lei Complementar n.O
14.555/14)

~ 7.° A emissão do APPCI para as edificações enquadradas no PSPCI e com carga de
risco de incêndio baixo dispensará a vistoria de liberação, conforme regulamentado em
RTCBMRS. (Incluído pela Lei Complementar n." 14.555/14)

Art. 22. O proprietário, o responsável pelo uso ou o responsável técnico poderão
solicitar informações sobre o andamento do processo ou do pedido de vistoria ao CBMRS.

Parágrafo único. O andamento do expediente administrativo poderá ser consultado na
internet em sitio eletrônico a ser definido pelo CBMRS.

Art. 23. Das decisões proferidas nos processos pelo CBMRS caberá recurso conforme
regulamentação.

Art. 24. As legislações municipais devem seguir o mesmo padrão e exigências
mínimas desta legislação.
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Art. 25. Na ausência de legislação estadual, nacional e Normas Brasileiras - NBR -,
poderão ser aplicadas as normas internacionais tecnicamente reconhecidas, sendo que a
apresentação de norma técnica internacional deverá estar acompanhada de tradução juramentada
para a língua portuguesa.

Art.26. Caberá ao COESPPCI a análise dos casos que necessitem ou utilizem soluções
técnicas diversas daquelas previstas nesta Lei Complementar, bem como as edificações e as
áreas de risco de incêndio, cuja ocupação e uso não se encontre entre aquelas constantes nas
Tabelas dos Anexos A (Classificação) e B (Exigências).

Art. 27. A tramitação dos processos administrativos do PPCl e do PSPPCI será
regulamentada pelo CBMRS, por meio de Resolução Técnica - RTCBMRS e de Portarias.

CAPÍTULO VIll
DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Art.28. As edificações e áreas de risco de incêndio serão classificadas considerando as
seguintes características, conforme critérios constantes nas Tabelas dos Anexos A
(Classificação) e B (Exigências):

I - altura;
11- área total construída;
fi -ocupação e uso;
IV - capacidade de lotação;
V - carga de incêndio.

Parágrafo único. Os Projetos de Prevenção Contra Incêndio - PrPCI - deverão ser
elaborados considerando os critérios de classificação das edificações.

Art. 29. Para fins de aplicação desta legislação, na mensuração da altura da edificação,
não serão considerados:

I - os subsolos destinados exclusivamente a estacionamento de veículos, vestiários,
instalações sanitárias e áreas técnicas sem aproveitamento para quaisquer atividades ou
permanência humana;

li - os pavimentos superiores destinados, exclusivamente, a áticos, casas de máquinas,
barriletes, reservatórios de água e assemelhados;

IH - os mezaninos cuja área não ultrapasse 250m2 (duzentos e cinquenta metros
quadrados) da área total do pavimento onde situa;

IV - o pavimento superior da unidade duplex do último piso de edificação de uso
residencial.

Art. 30. Para implementação das medidas de segurança contra incêndio, a altura da
edificação a ser considerada é a definida na alínea "a" do inciso 11do art. 6.°.

Art.31. Para fins de aplicação desta Legislação, no cálculo da área a ser protegida com
as medidas de segurança contra incêndio, não serão computados:

I - telheiros, com laterais abertas, destinados à proteção de utensílios, caixas d'água,
tanques e outras instalações desde que não tenham área superior a 10m2 (dez metros quadrados);

11- platibandas e beirais de telhado até 3m (três metros) de projeção;
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111- passagens cobertas, com largura máxima de 3m (três metros), com laterais abertas,
destinadas apenas à circulação de pessoas ou de mercadorias;

lV - coberturas de bombas de combustível e de praças de pedágio, desde que não sejam
utilizadas para outros fins e sejam abertas lateralmente;

V - reservatórios de água;
Vl - piscinas, banheiros, vestiários e assemelhados, no tocante a sistemas hidráulicos,

alanne de incêndio e quadras esportivas com cobertura e sem paredes;
VII ~escadas enclausuradas, incluindo as antecâmaras;
VIII ~dutos de ventilação das saldas de emergência.

Art.32. A ocupação e o uso das edificações de que trata esta Lei Complementar são as
defmidas nos incisos XXIII, XXIV, XXV e XVI do art. 6.°, combinados com os arts. 24 e 25
desta legislação, sendo classificadas em grupos e suas divisões serão estabelecidas conforme a
Tabela 1 constante no Anexo A (Classificação).

Art. 33. A capacidade de lotação das edificações de que trata esta Lei Complementar é
a definida no inciso XI do art. 6.° , combinado com os arts. 24 e 25 desta legislação, e deve servir
de referência para dimensionar as rotas de saída, saídas de emergência e desocupação, controle
de fumaça e brigada de incêndio, sendo que a mesma será estabelecida conforme as tabelas
constantes nos Anexos A (Classificação) e B (Exigências) tendo como base a NBR 9.07712001 -
"Saídas de emergências em edificações", ou RTCBMRS, ou norma nacional, ou norma
municipal que regre a matéria.

Art. 34. A carga de incêndio das edificações de que trata esta Lei Complementar é a
definida no inciso X do art. 6.°, combinado com os arts. 24 e 25 desta legislação, e é estabelecida
conforme Tabela 3 (Carga de Incêndio) constante no Anexo A (Classificação), especificada por
ocupação ou uso na NBR 14.43212000 - "Exigências de resistência ao fogo de elementos
construtivos de edificações", ou RTCBMRS.

Art. 35. Para efeitos desta legislação, todos os critérios de medidas de segurança,
prevenção e proteção contra incêndio nas edificações e áreas de risco de incêndio serão
estabelecidos conforme critérios constantes nas Tabelas dos Anexos A (Classificação) e B
(Exigências).

J!BFágFRÍ9IÍRieo. Os Gasosomissos de eRE(YBdramontodo tipo eleeelifiea~ãe 60Rstantes
Ras Tal3elas A (Classifie~ão) e B (BKigêneias), eS(3eeialmente as edifiea~ões 60m earÉlter
fOgioaal (Ceatros de Tradi~ão Gaésha CTG's ,salões flarof):tliais,salões eOftUIHitários)e os
giHásios de esportes eomunitários e essolares, seFãe objeto de FegulBfFleHt~ãodo Corpo de
BOfRBeirosMilitBFesdo Rio GraRde do Sul.

Parágrafo único. Os casos omissos de enquadramento do tipo de edificação constantes
nas Tabelas A (Classificação) e B (Exigências), as edificações das divisões F-lI e F-12 da
Tabela 1 do Anexo A, os centros espíritas e os locais de cultos afro~brasileiros que não atendam
a todas as características do art. 21 desta Lei Complementar serão objeto de regulamentação do
CBMRS. (Redação dada pela I.ei Complementar n." .14.555/14)

CAPÍTULO IX
DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
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Art. 36. As edificações e as áreas de risco de incêndio serão dotadas das seguintes
medidas de segurança, que serão fiscalizadas pelo CBMRS:

I - restrição ao surgimento e propagação de incêndio;
li - resistência ao fogo dos elementos de construção;
fi -controle de materiais de acabamento;
IV - detecção e alarme;
V - saídas de emergência, sinalização, iluminação e escape;
VI - separação entre edificações e acesso para as operações de socorro;
VII - equipamentos de controle e extinção do fogo;
VIII - proteção estrutural em situações de incêndio e sinistro;
IX - administração da segurança contra incêndio e sinistro;
X - extinção de incêndio;
Xl - controle de fumaça e gases;
XTI - controle de explosão.

~ 1.° Outras medidas poderão ser adotadas mediante prévia consulta e autorização do
COESPPCI.

~ 2.° O CBMRS poderá realizar pesquisas de incêndio objetivando avaliar o
desempenho das medidas previstas neste artigo, podendo ser realizadas através de órgãos
públicos ou privados, tecnicamente habilitados.

CAPÍTULO X
DAS EXIGÊNCIAS E DA FISCALIZAÇÃO

Art. 37. A exigência e a fiscalização das medidas de segurança contra incêndio,
aplicáveis às edificações e às áreas de risco de incêndio previstas nesta Lei Complementar,
deverão obedecer ao estabelecido nas Tabelas constantes dos Anexos A (Classificação) e B
(Exigências).

~ 1.0 Ao Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul -
CBMRS - compete a expedição e a adequação das Resoluções Técnicas e dos critérios de
execução das medidas de segurança, visando atender a novas tecnologias e aos casos omissos
nesta Lei Complementar.

~ 2.° Serão objetos de análise pelo COESPPCI os casos que necessitem de soluções
técnicas diversas daquelas previstas nesta Lei Complementar, bem como as edificações e as
áreas de risco de incêndio cuja ocupação e uso não se encontrem entre aquelas constantes nas
Tabelas dos Anexos A (Classificação) e B (Exigências).

Art. 38. Os materiais e equipamentos de segurança contra incêndio utilizados nas
edificações e áreas de risco de incêndio deverão ser certificados por órgãos acreditados, nos
termos da legislação vigente.

CAPíTULO XI
DAS PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO

Seção I
Das Penalidades

http://www.al.es.gov.br/legis 15

http://www.al.es.gov.br/legis


Art. 39. Constitui infração, passível de penalidades, o descumprimento das nonnas de
segurança contra incêndio estabelecidas nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. A especificação das infrações será objeto de regulamentação desta
Lei Complementar, considerando a gravidade, as atenuantes e as agravantes.

Art. 40. As penalidades e as sanções administrativas a serem aplicadas pelo
descumprimento desta Lei Complementar são:

1- advertência;
11- multa;
1Il - interdição; e
IV - embargo.

Art. 41. As penas de advertência, multa e interdição serão aplicadas pelo CBMRS ao
proprietário ou ao responsável pelo uso da edificação, em confonnidade com a gravidade das
infrações que serão objeto de regulamentação desta Lei Complementar.

~ 1.° Compete ao municipio embargar as edificações cujos proprietários ou
responsáveis não tenham observado o disposto nesta Lei Complementar.

~ 2.° Os valores das multas serão reajustados anualmente mediante aplicação do índice
Geral de Preços de Mercado - IGP-M - ou de índice que venha a substitui-lo.

~ 3.0 Ocorrendo simultaneamente duas ou mais infrações, a penalidade será cumulativa.

~ 4.0 Os valores relativos às multas arrecadadas pelo CBMRS deverão constituir-se em
receita para o Fundo de Rcaparclharnento do Corpo de Bombeiros Militar ou para os Fundos
Municipais criados com o objetivo de adoção de medidas de prevenção e proteção contra
incêndios através de convênio e, na sua inexistência, constituirão receitas para o Fundo Estadual
de Segurança Pública.

~ 5.° As penalidades de interdição ou embargo serão aplicadas quando persistir a
irregularidade constatada, mesmo após a aplicação das sanções administrativas previstas nesta
Lei Complementar.

Art. 42. Quando a situação justificar, pela iminência de risco à vida ou à integridade
fisica de pessoas, o CBMRS ou o município, no âmbito de suas competências, deve proceder à
interdição ou embargo imediato, total ou parcial.

~ 1.0 O proprietário ou responsável pela edificação ou áreas de risco de incêndio será
comunicado através do Auto de Interdição ou Embargo para cumprir as exigências apresentadas,
permanecendo o local interditado ou embargado até o cumprimento integral das exigências ou
julgamento favorável do recurso interposto pelo interessado.

~ 2.0 Exauridos os procedimentos administrativos previstos nesta Lei Complementar e
havendo o descumprimento pelo proprietário ou responsável pelo uso da edificação ou área de

L

http://www.al.rs.gov.brllegis 16

http://www.al.rs.gov.brllegis


risco de incêndio das medidas determinadas pelos órgãos competentes, o CBMRS elou o
município, no âmbito de suas competências, tomarão as medidas legais cabíveis.

g 3.° Ocorrendo a situação prevista no ~ 2,°, o infrator não estará isento das multas
correspondentes.

~ 4.° Após o cumprimento integral das eXIgencias legais e administrativas, o
proprietário ou responsável pela edificação ou área de risco de incêndio deverá solicitar nova
vistoria ao CBMRS e ao órgão municipal responsável, a qual deverá ser realizada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 43. O CBMRS, durante a realização das vistorias, poderá solicitar ao proprietário
ou responsável pela edificação e área de risco de incêndio testes dos equipamentos de prevenção,
bem como exigir documentos relacionados à segurança, prevenção e proteção contra incêndio.

Seção 11
Do Direito de Defesa

Art. 44. Em todas as penalidades ou sanções previstas, caberá recurso administrativo
no âmbito dos respectivos órgãos e em órgão superior em segunda instância, conforme
regulamentação desta Lei Complementar,

Seção III
Dos Procedimentos de Aplicação

Art. 45. O CBMRS e o município, no âmbito de suas competências, no ato da
fiscalização em edificações e áreas de risco de incêndio, constatando o descumprimento desta
Lei Complementar, devem proceder à expedição de notificação ao respectivo proprietário ou
responsável, estabelecendo orientações, apresentando exigências, indicando os itens de infração
e fixando prazo para seu integral cumprimento, com vista a sua regularização junto à
Administração Pública.

Art. 46. Decorrido o prazo da notificação, e não havendo o cumprimento das
exigências apresentadas, será lavrado o auto de infração.

Parágrafo único. O pagamento da multa não isentará o responsável do cumprimento
das exigências e demais sanções previstas nas esferas cível e penal.

CAPITULO XII
DO TRATAMENTO ÀS MiCROEMPRESAS, ÀS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E

AOS MlCROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

Art.47. As microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores
individuais, nos termos das legislações pertinentes, terão tratamento simplificado para
regularização das edificações, visando à celeridade no licenciamento, conforme Lei
Complementar Federal n,o 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
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Parágrafo único. O CBMRS deverá emitir instruções através de RTCBMRS
tipificando os enquadramentos e o tratamento das empresas referidas no "caput" deste artigo.

Art. 48. As microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores
individuais poderão ser licenciados mediante certificados eletrônicos, por meio de sítio do
Governo na rede de alcance mundial, conforme RTCBMRS.

~ 1.° Para a obtenção do certificado, o interessado deverá apresentar, eletronicamente,
informações e declarações atestadas por Responsável Técnico habilitado, quando o
enquadramento da ocupação e uso da edificação assim o exigir, certificando desta forma o
cumprimento das exigências de segurança contra incêndio no empreendimento objeto do
licenciamento.

~ 2.° Após a emissão do APPCI os certificados eletrônicos de licenciamento têm
imediata eficácia para fins de abertura do empreendimento constante deste capítulo.

~ 3.0 Os municípios terão acesso privilegiado ao sitio de que trata o "caput", com vista
ao acompanhamento de todos os pedidos de certificado eletrônico em tramitação, nas suas
diferentes fases, em seu âmbito territorial.

Art. 49. O CBMRS e o município, no âmbito de suas competências, após a emissão do
APPCJ poderão, a qualquer tempo, proceder à verificação das informações e das declarações
prestadas, por meio de vistorias e de solicitação de documentos.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 50. O CBMRS, deverá adequar-se ao cumprimento desta Lei Complementar.

Art.51. O CBMRS, órgão responsável pela expedição do APPCI, deverá disponibilizar
na rede mundial de computadores a relação dos estabelecimentos autorizados ao funcionamento,
informando as datas de emissão, vencimento, nome do responsável técnico quando necessário,
data da última fiscalização, requisitos de funcionamento e da capacidade de lotação do
estabelecimento, de acordo com o disposto na Lei Federal n." 12.527, de 18 de novembro de
2011.

Art. 52. Ao CBMRS caberá o planejamento e a orientação junto aos órgãos municipais
prestadores dos serviços de água e esgoto, ou seus concessionários, para instalação de hidrantes
públicos, sendo destes a responsabilidade por sua instalação, funcionamento e manutenção.

Art. 53. Caberá ao Estado do Rio Grande do Sul e aos municípios que o constituem, no
âmbito de suas competências, adotarem as medidas legais necessárias para a aplicação desta Lei
Complementar.

~ 1.° Os municfpios, com população de até 20.000 (vinte mil) habitantes, poderdo
constituir consórcios para atender as disposições desta Lei Complementar.
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~ 2.° Fica autorizado ao Estado do Rio Grande do Sul e aos municípios que o
constituem, no âmbito de suas competências, fInDar convênios para que através de seus corpos
técnicos sejam feitas as análises e aprovação do PPCI, sendo que compete única e
exclusivamente ao CBMRS a vistoria e a emissão do APPCI.

~ 3.0 Fica autorizado o CBMRS, no âmbito de suas competências e nos tennos da
legislação vigente, a finnar convênio com entidades e/ou associações de classe que possuam
profissionais habilitados no CREA-RS e/ou CAU-RS, para que sejam feitas as análises e a
aprovação do PrPCI, sendo que compete única e exclusivamente ao CBMRS a vistoria e a
emissão do APPCI. (Incluído pela Lei Complementar n.o 14.555/14)

Art. 54. Aprovada a legislação, as atuais RTCBMRS continuarão vigendo até a edição
de novas resoluções compatíveis com esta legislação.

Art. 55. As eElifie~ães já eKistentes Eleverão adaptar se às e1isposi9ões e1esta Lei
Complementar no praxo ele até 5 (einso) aROS,eOHtaàos da SMapl:lhlisa~o.

Art. 55. As edificações e áreas de risco existentes deverão adaptar-se às disposições
desta Lei Complementar no prazo de até 6 (seis) anos, a partir da sua publicação. (Redação dada
pela Lei Complementar n.' 14.555/14)

ParBgmfe HDies. O Poeler EKee1:ltivo regl:ll8fRentará as eOAdições t:le efetivação t:la
adapta'ião ti legislalilão, respeitaml0 a legislalião federal vigente.

~ 1.° O Poder Executivo regulamentará as condições de efetivação da adaptação à
legislação, respeitando a legislação federal vigente. (Renumerado pela Lei Complementar n.o
14.555/14)

~ 2.° O CBMRS, mediante RTCBMRS, defmirá as medidas de segurança, prevenção e
proteção contra incêndio para as edificações existentes. (Incluído pela Lei Complementar n.o
14.555/14)

Art. 55-A. Nos mUnIClptOSque ainda não tenham concluído o processo de
Regularização Fundiária, em que se encontram localizadas edificações e áreas de risco de
incêndio, para fins do processo de concessão do APPCI, fica oCa) proprietário(a) e/ou o(a)
responsável pelo uso da edificação dispensado da apresentação do número da matrícula do
imóvel. (Incluído pela Lei Complementar n.o 14.555114)

Art. 56. Na primeira semana do mês de julho, em que se comemora o "Dia do
Bombeiro", poderão ser realizadas simulações de evacuação de ocupantes e testes de
equipamentos de prevenção e segurança contra incêndios.

Parágrafo único. O disposto no "caput" será regulamentado pelo órgão estadual
responsável pela segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Estado do Rio Grande do
Sul.

Art. S,.. Os ml:lnieípios t:le'lerão at1:lalizar sua legisl~ão, reeepcieRan1.4o o disposto Ra
f1reseRte Lei COFRfllemeRtar, no flFal:Omttitimo de 12 (doze) meses.
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Art. 57. Os municípios deverão atualizar sua legislação, recepcionando o disposto na
presente Lei Complementar, no prazo máximo de 12 (doze) meses a partir da publicação da sua
regulamentação. (Redação dada pela Lei Complementar n,o 14.555/14)

Art. 57-A. A atualização da legislação municipal sobre segurança, prevenção e
proteção contra incêndios suplementará o disposto nesta Lei Complementar, a partir de sua
regulamentação, assegurada a autonomia e independência dos municlpios nos assuntos de
interesse local. (Incluído pela Lei Complementar n." 14.555/14)

Art. 57-D. Nos municípios onde houver Bombeiros Voluntários será autorizada a
instituição de fundo cooperativo entre o Estado, a Municipalidade e os Bombeiros Voluntários
destinado à captação de recursos públicos e privados, ações de proteção e combate contra
incêndios, equipamentos, instalações e reaparelhamento com a mesma finalidade. (Incluído pela
Lei Complementar n.o 14.555/14)

Art.58. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 59. Fica revogada a Lei n.o 10.987, de 11 de agosto de 1997.

PALÁCIO PIRATlNI, em Porto Alegre, 26 de dezembro de 2013.

Legislação compilada pelo Gabinete de Consultoria Legislativa.
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•
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Gabinete de Consultoria Legislativa

,
DECRETO N." 51.803, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.
(publicado no DOE n." 175, de II de setembro de 2014)

Regulamenta a Lei Complementar 0.° 14.376,
de 26 de dezembro de 2013, e alterações, que
estabelece normas sobre segurança, prevenção e
proteção contra incêndio nas edificações e áreas
de risco de incêndio no Estado do Rio Grande
do Sul.

o GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de atribuição
que lhe confere o art. 82, inciso V, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto na Lei
Complementar 0,° 14.376, de 26 de dezembro de 2013, alterada pela Lei Complementar 0,°
14.555 de 2 de julho de 2014,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 1.° Este Decreto regulamenta os requisitos e os procedimentos técnicos
indispensáveis à prevenção e proteção contra incêndio das edificações e áreas de risco de
incêndio nos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, considerando a proteção à vida e ao
patrimônio, observada a Lei Complementar n.o 14.376, de 26 de dezembro de 2013 e alterações.

Art. 2.° Para os fins do disposto neste Decreto aplicam-se os conceitos dispostos no
art. 6.° da Lei Complementar n.O14.376/2013 e alterações.

Art. 3.° A classificação das edificações e áreas de risco de incêndio quanto à
ocupação/uso, área construída, altura, carga de incêndio e capacidade de lotação, bem como as
medidas de segurança a serem instaladas deverão observar ao disposto nas tabelas dos Anexos A
(Classificação) e B (Exigências) deste Decreto.

~ 1.° São obrigatórias as medidas de segurança assinaladas com "X" nas tabelas do
Anexo B (Exigências) devendo ser observadas as ressalvas, em notas transcritas logo abaixo das
referidas tabelas.

~ 2.° Cada medida de segurança contra incêndio constante das tabelas 4, 5, 6 (6A a
6M) e 7 deverá obedecer aos parâmetros estabelecidos nas respectivas Resoluções Técnicas do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul- RTCBMRS.

~ 3.° Os riscos específicos, as instalações de gás liquefeito de petróleo ou gás natural
e o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA, não abrangidos pelas
exigências contidas nas tabelas da Lei Complementar n.o 14.376/2013, devem atender às
respectivas RTCBMRS.
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Art.4.0 Caberá ao Corpo de Bombeiro(a) Militar do Estado do Rio Grande do Sul -
CBMRS, pesquisar, estudar, analisar, propor, elaborar, aprovar e expedir as Resoluções Técnicas
que irão disciplínar as medidas de segurança contra incêndio, observada a Lei Complementar n.o
14.376/20t3 e alterações.

Art. 5.° O CBMRS poderá fazer o emprego de outros atos administrativos para
regulamentar o rito procedimental, bem como as medidas de segurança contra incêndio exigidas
pela Lei Complementar n.o 14.37612013 e alterações.

Art. 6.° Na ausência de legislação Estadual, Nacional e Normas Brasileiras
Regulamentadoras - NBRs, poderão ser aplicadas as normas internacionais tecnicamente
reconhecidas, sendo que a sua apresentação deverá estar acompanhada de tradução juramentada
para a língua portuguesa do Brasil.

Parágrafo único. As normas referidas no "caput" deste artigo deverão ser aplicadas
na íntegra e farão parte do respectivo Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI.

CAPíTULO "
DOS PRAZOS

Art. 7.° As edificações e áreas de risco de incêndio existentes, definidas no art. 6.°,
inciso xvn, da Lei Complementar n.o 14.376/2013 e alterações, terão prazos de adequação,
conforme o art. 55 da referida Lei Complementar, contados conforme segue:

I - de sessenta dias para elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Proteção Contra
Incêndio para as edificações que ainda não possuem Plano de Prevenção e Proteção Contra
Incêndios ~ PPCI, ou Plano Simplificado de Prevenção e Proteção Contra Incêndios - PSPCI,
protocolado no CBMRS, a contar da publicação deste Decreto;

n- de trinta dias, após notificação e sem prejuízo da infração de que trata o artigo 18,
V, para entrega do PPCI/PSPCI;

1Il- de trinta dias para correção do PPCI/PSPCI, após notificação;
IV - de até sessenta meses para adaptação da edificação ou da área de risco de incêndio

ao previsto no PPCJIPSPCI, a partir da sua aprovação, assim discriminado:
a) de trinta dias para a instalação de extintores de incêndio, conforme PPCI

aprovado;
b) de trinta dias para o treinamento de pessoal;
c) de doze meses para a instalação da sinalização de emergência;
d) de doze meses para a instalação do sistema de iluminação de emergência;
e) de doze meses para adaptação de instalação de inflamáveis e de combustíveis;
f) de doze meses para o isolamento e adaptação de caldeiras, de vasos de pressão e

de congêneres;
g) de doze meses para a adaptação das saídas de emergência;
h) de doze meses para a colocação de alarme e detecção de incêndio;
i) de doze meses para a elaboração do Plano de Emergência;
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j) de vinte e quatro meses para a adaptação dos materiais de revestimento, de
acabamento e de divis6rias;

k) de vinte e quatro meses para o controle de fumaça;
1) de vinte e quatro meses para o acesso de viaturas de bombeiros(as);
m) de trinta e seis meses para a adaptação de instalações de gás e de chaminés;
n) de quarenta e oito meses para a colocação de hidrantes e de mangotinhos;
o) de sessenta meses para a instalação dos sistemas automáticos de extinção de

incêndio.
p)
q)
r)

atmosféricas;
s)
t)

de sessenta meses para a execução da compartimentação vertical e horizontal;
de sessenta meses para a execução de sistema de espuma e de resfriamento;
de sessenta meses para a a execução do sistema de proteção contra descargas

de sessenta meses para execução de segurança estrutural contra incêndio; e
de sessenta meses para a execução de outros sistemas.

~ 1.° Para as edificações e áreas de risco de incêndio existentes, que comprovarem
inviabilidade técnica para a instalação das medidas de segurança contra incêndio exigidas, por
meio de laudo elaborado por profissional legalmente habilitado(a), deverá ser encaminhado
projeto alternativo com as medidas compensatórias de segurança contra incêndio e pânico, para
apreciação e aprovação do CBMRS.

~ 2." Nas edificações do grupo F, divisão F-6, da Lei Complementar no" 14.376/2013 e
alterações, a instalação dos sistemas previstos nas alíneas a, b, c, d, g, j, I e m do "caput" deste
artigo é condição obrigatória para a emissão do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio
- APPCI, não sendo aplicáveis os prazos descritos no inciso IV deste artigo.

~ 3.° O APPCI das edificações e áreas de risco de incêndio existentes terá validade de
acordo com o cumprimento dos prazos de adaptação previstos no inciso IV deste artigo.

~ 4.° As medidas de segurança contra incêndio não instaladas, previstas no inciso IV
deste artigo, deverão ser discriminadas no APPCI, identificando o prazo máximo para a sua
instalação.

~ 5.° As medidas de segurança contra incêndio não instaladas, previstas no inciso IV
deste artigo, deverão ser discriminadas no certificado de aprovação e no APpeI, identificando o
prazo máximo para a sua instalação.

~ 6.° O prazo máximo para a instalação das medidas previstas neste artigo não poderá, a
qualquer título, ultrapassar a data de 27 de dezembro de 2019.

CAPíTULO III
DAS PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO

Seção I
Das Disposições Gerais e das Penalidades
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Art.8.0 As infrações às normas de segurança, à prevenção e à proteção contra incêndio
estabelecidas na Lei Complementar 0.° 14.376/2013 e alterações, são regidas pelas disposições
deste Decreto.

Art.9.0 Considera-se infração, passível de penalidade, o descumprimento das normas
de segurança, de prevenção e de proteção contra incêndio estabelecidas na Lei Complementar 0.°
14.37612013 e alterações, no presente Decreto, nas RTCBMRS e em outras que, por qualquer
forma, se destinam à prevenção e à proteção contra incêndios nas edificações e áreas de risco de
incêndio.

Art. 10. As infrações às normas indicadas no artigo anterior serão punidas com as
seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções penais cabíveis:

1- advertência;
II - multa e multa diária;
III - interdição; e
IV ~ embargo,

~ 1.0 A penalização deverá ser gradual e possuir caráter instrutivo antes do punitivo.

~ 2.0 Ocorrendo, simultaneamente, duas ou mais infrações, a penalidade será
cumulativa.

Art. 11. As infrações às normas de segurança contra incêndio classificam-se como:
I -leves, quando envolverem aspectos de ordem formal;
" - médias, quando consistirem na falta de apresentação do PPCIIPSPCI ou na

instalação incompleta ou deficiente de medida preventiva ou sistema de segurança antes da
emissão do APPCI;

m - graves, infrações cometidas após a emissão de APpel; e
N - gravíssimas, quando a ação doCa) infrator(a) expuser a perigo terceiros, a

propriedade alheia no entorno de sua edificação ou deixar de manter em condições de utilização
as medidas de segurança previstas no PPCIIPSPCl.

Art. 12. São circunstâncias agravantes:
I - prestar infonnações falsas ou apresentar laudos com informações inverídicas;
11- cometer a infração para obter vantagem econômica;
111- cometer infrações em edificações do grupo F; e
IV - reincidência.

Parágrafo único. Presente alguma das circunstâncias agravantes previstas no "caput"
deste artigo, a pena de multa será aplicada em dobro.

Art. 13. São circunstâncias atenuantes:
I - não ter oCa) infrator(a) cometido infrações às normas de segurança contra incêndio

nos últimos cinco anos; e
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II - efetiva colaboração doCa) infrator(a) para a solução do problema que gerou a
autuação, nos prazos legais ou conferidos pelo(a) agente autuador(a).

Parágrafo único. Presente alguma das circunstâncias atenuantes previstas no "caput"
deste artigo, a pena de multa será reduzida em 30% (trinta por cento).

Art. 14. A pena de advertência será aplicada para as infrações de natureza leve, pela
inobservância das disposições deste Decreto e da legislação em vigor, sem prejuízo das demais
sanções previstas no art. 10 deste Decreto, exceto quando presente circunstância que enseje a
aplicação de multa ou a imediata interdição.

Parágrafo único. Ao aplicar a pena de advertência, a autoridade competente concederá
prazo suficiente e necessário, não superior a trinta dias, para que seja(rn) sanada(s) a(5)
irregularidade(s) constatada(s).

Art. 15. A pena de multa será aplicada quando cometidas infrações de natureza média,
grave ou gravfssima, na seguinte forma:

I - infrações de natureza média: R$ 1.000,00 (um mil reais);
II - infrações de natureza grave: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); e
111 - infrações de natureza gravíssima: R$ 2.000,00 (dois mil reais).

~V' A pena de multa diária será aplicada se o cometimento da infração se prolongar no
tempo, no valor de um décimo do valor da multa simples correspondente à infração praticada,
começando a contar a partir do decurso do prazo estabelecido pela autoridade competente para
sanar a irregularidade constatada, no limite máximo de noventa dias.

~ 2.° Os valores das multas serão reajustados anualmente, no primeiro dia útil de cada
ano, mediante a aplicação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, ou de índice que
venha a substituí-lo.

~ 3.° As multas estarão sujeitas à atualização monetária desde a lavratura do auto de
infração até o seu efetivo pagamento, sem prejuízo da aplicação de juros de mora e demais
encargos conforme previsto em lei.

~ 4.° O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na
notificação, por oitenta por cento do seu valor.

Art. 16. As penalidades de interdição ou embargo poderão ser aplicadas:
I - a qualquer tempo, quando a situação justificar, a critério da autoridade competente,

pela iminência de risco à vida ou à integridade fisica dos usuários ou ao funcionamento da
edificação;

11- quando, após a emissão do APPCI, for constatada irregularidade nas medidas de
segurança contra incêndio previstas na legislação;

111- quando persistir a irregularidade constatada, mesmo após a aplicação das penas de
advertência ou multa; e

IV - em caso de evento temporário que não atenda ao disposto neste Decreto.
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Parágrafo único. A interdição ou embargo pode ser parcial ou total.

Art. 17. A desinterdição de edificação ou área de risco fica condicionada à aprovação
do PPCI, bem como ao atendimento das exigências específicas constantes do Auto de Interdição
ou Embargo, independentemente dos prazos previstos no art. 7.° deste Decreto.

Parágrafo único. Nas edificações da divisão F-6 do grupo F da Lei Complementar 0.°

14.376/2013 e alterações, a inexistência de pelo menos um dos sistemas previstos nas alfneas a,
h, c, d, g, j, I e m ensejará a imediata interdição da edificação ou área de risco de incêndio,
ficando a desinterdição condicionada à emissão do APPCI.

Seção 11
Das Infrações em espécie

Art. 18. São infrações às normas sobre segurança, prevenção e proteção contra
incêndios, sem prejuízo de outnls sanções de natureza administrativa, cível ou criminal:

I - deixar de cumprir os prazos assinalados na notificação de correção de análise ou de
vistoria;

Tnfração: leve
n - descumprir os prazos assinalados para a apresentação dos projetos específicos de

sistemas ou das medidas de segurança previstas em lei;
Infração: leve
III - descumprir os prazos assinalados para a apresentação de laudos, de certificados de

treinamento e da Anotação de Responsabilidade Técnica e Registro de Responsabilidade Técnica
- ART/RRT, dos sistemas ou das medidas de segurança previstas em lei;

Infração: leve
IV - deixar de encaminhar com antecedência mínima de dois meses ao CBMRS o

pedido de renovação do APPCl.
Tnfração: leve
V - deixar de apresentar PPCIIPSPCI;
Infração: média
VI- prestar informações incorretas sobre a edificação ou área de risco de incêndio para

execução do PPCI/PSPCI;
Infração: média
VII - deixar de cumprir os prazos assinalados para a instalação das medidas de

segurança, prevenção e proteção contra incêndio previstos na Lei Complementar 0.0 14.376/13 e
alterações;

Infração: grave
VI II - descumprir as recomendações constantes do Auto de Infração de Advertência;
Infração: grave
IX - descumprir os prazos para adequação à Lei Complementar 0,0 14.376/13 e

alterações;
Infração: grave
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x - deixar de manter na edificação ou área de risco cópia do ppel ou PSPCI aprovada
peloCBMRS;

Infração: grave
XI - alterar a ocupação ou uso, modificar a carga de incêndio ou de risco, sem

atualização do PPCI/PSPCI;
Infração: grave
XII - alterar edificação existente, ampliar área construída ou altura sem apresentação do

PPCI/PSPCI;
Infração: grave
Xlll- alterar «layout" sem atualização do PPCIIPSPCl;
Infração; grave
XlV - deixar de afixar o APPCI junto às portas de acesso da edificação ou área de risco

e em local visível ao público;
Infração: grave
XV - alterar "layout" com a obstrução de itens, de sistemas ou de medidas de segurança

de prevenção contra incêndios previstos no PPCl/PSPClj
Infração: gravfssima
XVI- alterar a capacidade de lotação sem atualização do PPCIJPSPCI;
Infração: gravíssima
XVII - retirar ou substituir itens obrigatórios previstos no PPCIIPSPCl;
Infração: gravíssima
XVITl - instalar, sem autorização, barreira, cadeado ou qualquer dispositivo que impeça

o funcionamento nonnal das rotas e saídas de emergência;
infração: gravíssima
XIX - deixar de protocolar ppeI de evento temporário, confonne RTCBMRS.
Infração: gravíssima
XX - realizar evento temporário sem emissão do APPCI
Infração: gravíssima
XXI - deixar de manter em condições de utilização as medidas de segurança previstas

no PPCI/PSPCI.
Tnfração: gravíssima
XXII - realizar evento, com mais de quatrocentas pessoas, sem a presença de bombeiro

ou brigadista.
Infração: gravíssima
XXIII - deixar de cumprir os prazos previstos no inciso I1I do art. 7.° deste Decreto; e
lnfração: gravíssima
XXIV - não dispor da presença de bombeiros(as) civis, confonne Lei Federal n,o

11.901, de 12 de janeiro de 2009, e RTCBMRS, bem como a existência de um desfibrilador
automático para cada grupo de cinco mil pessoas, limitados ao máximo de cinco equipamentos, a
serem instalados em locais estratégicos da edificação/área de risco de incêndio, a edificação ou
áreas de risco de incêndio que possuir capacidade de lotação superior a cinco mil pessoas.

Infração: gravíssima

Seção 111
Do Procedimento para Aplicação das Penalidades
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Art. 19. Constatada a ocorrência de infração às normas previstas na Lei Complementar
0.0 14.376/2013 e alterações, neste Decreto ou em demais atos normativos, será expedida
notificação ao(à) respectivo(a) proprietário(a) ou responsável pela edificação ou área de risco de
incêndio, estabelecendo orientações, apresentando exigências e indicando as irregularidades
cometidas, com fixação de prazo necessário e suficiente, não superior a trinta dias, para saná-Ias.

Art. 20. Decorrido o prazo previsto no artigo anterior, sem o cumprimentodas
exigências apresentadas, será lavrado o respectivo auto de infração por servidor(a) militar
estadual do CBMRS, do qual será dada ciência ao(à} autuado(a), assegurando-lhe o contraditório
e a ampla defesa.

~ 1.° O auto de infração deverá ser lavrado em formulário próprio, confonne modelo a
ser definido em RTCBMRS.

~ 2.° O auto de infração deverá conter:
I - identificação do(a) infrator(a);
II-local, dia e hora da lavratura;
UI - descrição clara e objetiva das infrações administrativas constatadas e a

indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, não devendo conter
emendas ou rasuras que comprometam sua validade;

IV - a pena aplicável;
V - assinatura da autoridade competente, doCa)infrator(a) ou de quem o represente; e
VI - a indicação do prazo e do local para apresentação de defesa.

~ 3.° Lavrado o auto de infração, oCa)autuado(a) será intimado pessoalmente, por seu
representante legal, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que
assegure a ciência da autuação.

~ 4.° Caso oCa)autuado(a) se recuse a assinar o auto de infração, oCa) agente autuante
certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas, prosseguindo de acordo com o S 3.° deste
artigo.

Art. 21. O prazo para apresentação de defesa será de trinta dias, contados da ciência
efetiva da autuação.

Art. 22. Oferecida ou não a defesa, a autoridade julgadora, no prazo de até trinta dias,
julgará o auto de infração, aplicando a penalidade ou detenninando seu arquivamento.

Art. 23. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso no prazo de
trinta dias.

~ 1.° O recurso de que trata este artigo será dirigido à autoridade julgadora que proferiu
decisão sobre a defesa, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à
autoridade superior.
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~ 2.° O recurso interposto neste artigo não terá efeito suspensivo, exceto no caso de
pena de multa.

Art. 24. Os demais procedimentos para aplicação e julgamento das penalidades serão
regulados por RTCBMRS.

CAPÍTULO IV
DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 25. As edificações e áreas de risco de incêndio que já possuem PPCl aprovado
deverão apresentar novo PPCI ao CBMRS antes de sofrer alterações nas suas características
construtivas e de prevenção e proteção contra incêndio.

Art. 26. Os materiais e os equipamentos de segurança contra incêndio utilizados nas
edificações e áreas de risco de incêndio deverão ser certificados por órgãos acreditados, nos
termos da legislação vigente.

~ 1.0 Na impossibilidade, devidamente justificada, de certificação específica do
material, de equipamento ou de sistema por órgãos acreditados, poderão ser aceitos laudos
conclusivos emitidos por órgãos nacionais com credibilidade técnica e/ou científica, ou ainda
laudo conclusivo elaborado por profissional legalmente habilitado(a) pelos seus respectivos
conselhos profissionais.

~ 2.° As edificações e áreas de risco de incêndio que possuam APPCI emitido pelo
CBMRS poderão permanecer com os sistemas e equipamentos instalados à época da concessão
e, na medida em que os sistemas e os equipamentos de prevenção de incêndio necessitarem
substituição, deverão ser repostos por aqueles certificados nos termos deste artigo.

Art. 27. Para as ocupações do grupo "F" da Tabela I do Anexo A, deverá ser anexado
o laudo técnico de capacidade de lotação ao respectivo PPCI, devendo constar a lotação máxima
da ocupação no APPCI.

Art.28. Deverá ser afixado em local visível, nos acessos da edificação/área de risco de
incêndio da divisão F-2, F-3, F-5, F-6, F-7, F-S, F-li e F.i2 do grupo "F" da Tabela I do Anexo
A deste Decreto, placa(s) de material(is) resistente(s), conforme RTCBMRS, informando a
lotação máxima do local.

Art. 29. O cálculo de capacidade de lotação deverá ser realizado conforme RTCBMRS.

Parágrafo único. Em caso de inviabilidade técnica para a adequação das saídas de
emergência conforme RTCBMRS, poderá o CBMRS limitar a capacidade de lotação em função
das unidades de passagem nas rotas de saída.

Art. 30. Para as edificações e áreas de risco de incêndio que exigirem controle de
material de acabamento, conforme "Anexo B" (Exigências) deste Decreto, deverá ser anexado ao
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ppeI laudo de resistência ao fogo para os elementos de compartimentação e/ou com
características estruturais, e de reação ao fogo dos materiais de acabamento, de revestimento, de
divisórias e de coberturas temporárias elou flexíveis.

Art. 31. Todos os laudos que instruem o ppel deverão ser conclusivos, atestando que
as medidas de segurança contra incêndio cumprem as normas técnicas específicas e não
oferecem risco aos(às) usuários(as) em caso de incêndio.

Art. 32. A população fixa das edificações e áreas de risco de incêndio não
contempladas pela exigêncía de Brigada de Incêndio, conforme "Anexo B" deste Decreto,
deverão possuir treinamento de prevenção e combate a incêndio e outros sinistros, conforme
RTCBMRS.

~ 1.° Os locais de eventos ou reuniões com mais de quatrocentas pessoas ficam
obrigados a dispor da presença de Bombeiro(a) ou Brigadista, de acordo com RTCBMRS.

~ 2.° Nas edificações e áreas de risco de incêndio que possuírem capacidade de lotação
superior a cinco mil pessoas, será obrigatória a presença de bombeiros(as) civis, confonne Lei
Federal n.O 11.901, de 12 de janeiro de 2009, e RTCBMRS, bem como a existência de um
desfibrilador automático para cada grupo de cinco mil pessoas, limitados ao máximo de cinco
equipamentos, a serem instalados em locais estratégicos da edificação/área de risco de incêndio.

Art. 33. O evento temporário/instalação provisória deverá ter o respectivo PPCI,
protocolado em até cinco dias úteis antes de seu início, sob pena de aplicação das sanções
específicas.

Art. 34. Fica isento de multa oCa)proprietário(a) ou responsável pela edificação ou área
de risco de incêndio se, até a data de 27 de dezembro de 2019, apresentar espontaneamente o
PPCI/PSPCI, sem a ocorrência de notificação pelo CBMRS.

Art.35. Os documentos que compõem o PPCI e sua tramitação serão disciplinados por
RTCBMRS.

Art. 36. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os
Decretos n." 37.380, de 28 de abril de 1997 e n." 38.273, de 9 de março de 1998.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 10 de setembro de 2014.
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LEI N" tO.909, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996.
(publicada no DOE n." 251, de 31 de dezembro de 1996)

Introduz modificações na LEI N° .8.J.Q2.,de 19
de dezembro de 1985, e alterações, que dispõe
sobre a Taxa de Serviços Diversos e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO EST AnO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do

Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. JO - Ficam introduzidas as seguintes modificações na LEI N° 8.109, de 19 de
dezembro de 1985, e alterações:

J ~ o artigo 10 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10 - A Taxa de Serviços Diversos será cobrada pelo Estado, na forma desta Lei,

em razão de atividade especial dirigida ao contribuinte, de acordo com a Tabela de Incidência
anexa.

9 10 - Da receita proveniente da cobrança da taxa prevista no item 11 do Título IV da
Tabela de Incidência, 50% (cinqüenta por cento) será destinada ao Fundo Especial de
Reaparelhamento dos Serviços da Segurança Pública - FUNDESPIRS, criado pela Lei nO6.704,
de 10 de julho de 1974, no prazo máximo de 15 dias.

9 2° - As receitas provenientes da cobrança das taxas a seguir mencionadas terão a
destinação conforme segue:

Dispositivos da Tabela de
Incidência

a) itens 4 a II do Título rr e Título VI

Destinação

fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário
(FEASP), criado pela Lei n" 6.857, de 31112/74

b) Titulo V Fundo de
(FUNDEFLOR),
21101/92

desenvolvimento
criado pela Lei nO

Florestal
9.519, de

c) no TIlulo VIII - Secretaria da Cultura.

II - ficam acrescentados os incisos XV e XVI ao artigo 3°, conforme segue:
"XV - a primeira via da Cédula de Identidade Civil para menores de 16 anos;
XVI - a segunda via da Cédula de Identidade Civil para maiores de 65 anos."

IH - ficam acrescentados os 994°, 5° e 6° ao artigo 6°, conforme segue:
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"

"9 4° - Na hipótese das taxas previstas nos incisos m e IV do item 5 do Título VI da
Tabela de Incidência, o pagamento será efetuado até o dia 31 (trinta e um) de março de cada ano,
exceto no caso de início de atividades, quando serão pagas no ato, com base em declaração
escrita da empresa, informando a previsão de vendas para o primeiro ano.

~ 5" - O pagamento da taxa prevista no item 7 do Título VI da Tabela de Incidência será
efetuado na fOll11a e nos prazos a seguir:

Periodo de industrializacão
da uva

a) dezembro a maio

b) junho a novembro

Vencimento

em 15/06, 50 % do valor devido
em 15/12, 50% do valor devido
em 15/12, 100% do valor devido

9 6° - O pagamento da taxa prevista no item 11 do Título II da Tabela de Incidência,
devida por proprietário ou possuidor de animal suscetível à febre aftosa, será efetuado até o dia
30 de abril de cada ano.

IV - a Tabela de Incidência, a que se refere o artigo 1°, fica substituída pela tabela anexa
a esta Lei.

Art. 2° - Fica dispensado o pagamento dos créditos tributários, constituídos ou não,
relativos aos fatos geradores, ocorridos no período de 01/01/96 a 3'1112/96, previstos nos
dispositivos da Tabela de Incidência anexa à LEI N° 8.lO9, de 19 de dezembro de 1985, e
alterações, a seguir mencionados:

I - item 7 do Título lI;

li - alínea "b" do inciso I e inciso n, ambos do item I do Titulo V.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não implica compensação ou restituição de
importâncias eventualmente pagas.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, quanto
ao artigo 10, a partir de 10 de janeiro de 1997.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 30 de dezembro de 1996.

TABELA DE INcmltNclA <em UFIR)
I - SERVIÇOS EM GERAL

I. Cópia reprográfica ou outra via de documento por processamento de dados, por folha 0,40
2. Inscrição em concurso público:

I - com exigência de nível de instrução superior 57,00
II - com exigência de nível de instrução médio 25,00
III - outros 15,00
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3. Expedição de 2a via de documentos, por documento 10,00

li - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Na Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente (SSMA)

1. Alvará inicial, inclusive vistoria prévia, e renovação anual de serviços de vigilância sanitária a
seguir indicados:

açougue; agência transfusional; ambulantes; ambulatório: médico e veterinário; banco de
sangue; bar; clínica: de fisiatria, de fisioterapia, de fonoaudiologia, estética, geriátrica,
médica, odontológica, psiquiátrica e veterinária; creche e maternal; consultório: médico,
odontológico, veterinário, de psicologia; cozinha industrial; depósito: de alimentos e de
bebidas em geral; drogaria; estabelecimentos que operem com: alimentos em geral, aditivos
alimentares, bebidas, cosméticos, medicamentos, perfumes, produtos de higiene, produtos
odontológicos e saneantes domissanitários; estação de tratamento de água; extração de
essências vegetais; fannácia; fiambreria; indústria: de gelo e de embalagens para alimentos;
hospital e hospital veterinário; jardim de infãncia; laboratório: de análises clínicas, de
patologia, de prótese dentária; lancheria; limpeza e desinfecção de reservatórios de água;
óptica; peixaria; posto: de coleta de sangue e de medicamentos; restaurantes e similares;
serviço: de audiometria, de diálise, de ecografia, de hemoterapia; de massoterapia, de
medicina nuclear, de pedicuro, de pronto atendimento de urgência, de radiologia, de
radioterapia e de ressonância magnética; supermercados; veículos de transporte de produtos
I, , ' d' 'Ia lmenticlos, exceto e oTlgemanIma .

42,00

2. Registro de produtos: alimentos (exceto de origem animal), aditivos, dietéticos e embalagens,
medicamentos e seus similares, cosméticos e domissanitários da categoria I .

3. Licença:
I - para comercializar psicotrópicos e entorpecentes .42,00
11- para fabricar psicotrópicos e entorpecentes 83,00

Na Secretaria de Agricultura e Abastecimento

4. Exame se projetos de prédios não residenciais, sujeitos à aprovação da SAA!DPA/CISPOA,
por m2 de área construída 0,25
5. Vistoria para encerramento de atividades de estabelecimento registrado ou alteração de
endereço """" "'"'''''' """" """"",,"""" ",,"""""""" "" """""",",, """"""""" """,""" "",,",," 25,00
6. Alvará de renovação anual:

I - incluído registro e vistoria prévia, para estabelecimentos sujeitos à aprovação da
SAAID PA/CISPO A "'"'''''' """"""'''''''" """,",,'''''''''' "" """",,"""". "'"'''''''' ""'". "" "", ..,,' 125,00

II - para veículos de transporte de produtos de origem animal ,42,00
IIl- para comercialização de vacina anti-aftosa 63,00

7. Registro de produtos, rótulos ou embalagens, por unidade 83,00
8. Inspeção sanitária de produtos de origem animal (abate e fiscalização):

I - bovino e bubalino, por unidade 1,25
n - aves, por lote de 100 unidades 0,85
111- suínos, ovinos e caprinos, por unidade 0,42
N - fabricação de embutidos, por lote de 100 kg 0,60
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v - pasteurização de leite, por lote de 100 litros 0,30
Vl- fabricação de produtos lácteos, por lote de 100 kg 0,30

9. Emissão de Guia de Trânsito de Animais (GTA), devida quando o número de animais em
trânsito, conduzidos ou transportados for superior a 10 bovinos ou bubalinos, 50 ovinos ou
caprinos, 30 suínos ou 1000 aves, por documento emitido I0,00
10. Vigilância sanitária em leilões ou remates, por evento:

I - até 250 animais 60,00
11- acima de 250 animais 120,00

11. Promoção, controle, inspeção, fiscalização e/ou vigilância epidemológica visando a
erradicação da febre aftosa, por animal suscetível à doença mantido em propriedade localizada
no Estado no dia 31 de março de cada ano 0, 13

m -SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

1 - Expedição da Cédula de Identidade Civil:
I-I a via 14,00
II - 2' via 20,00

2 - Alvará:
I - de fiscalização de oficina de qualquer espécie que comercialize ou que reforme ou

limpe annas em geral, anual 66,00
11 - de fiscalização de armas, munição, inflamáveis, explosivos, produtos químicos

agressivos e corrosivos, anual:
a) fabricante 311,00

b) comerciante, representante, importador e exportador 100,00
III - de fiscalização para depósito de explosivos ou inflamáveis, anual:
IV - de licença para o comércio de fogos de artificio, anual:
a) fabricante 207,00
b) atacadista ou varejista 66,00

V - de licença e fiscalização para o transporte de inflamáveis ou explosivos. anual.. 25.00
VI - de licença e fiscalização para o uso ou o emprego de explosivos ou inflamável, anual 67,00
Vil - de licença e fiscalização de coleção de armas:

a) até 10 armas, anual 12,00
b) de mais de 10armas, anual 38,00

VIII - de licença e fiscalização, para funcionamento de organização de vigilância particular,
anua!.. .1.000,00
3 - Autorização:

I - para porte ou trânsito de armas em geral, anual, por unidade 25,00
II - para instalação de alarme em estabelecimento bancário e/ou comercial, por

estabelecimento 500,00
III - para mudança de modelo de uniforme 170,00
IV - de Carta "Blaster", por unidade 130.00
V - para trânsito de cargas tóxicas, armamentos, munições e explosivos:
a) sem escolta 15,00
b) com escolta 200,00

4 - Registro:
I - de hotel, pensão, hospedaria, casa de cômodos ou assemelhados, por quarto ou

apartamento, anual 2,50
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II - de motel, por quarto, anual 10,00
1II - de armas em geral, bem como transferência, por unidade 25,00
IV - de pessoa natural que opere em atividades de vigilância particular e assemelhados

ou instalação de alarmes em imóveis 12,00
V - de licença para o comércio e/ou instalação de equipamentos de alarme, anua1.250,00

5 - Certificados, taxas e serviços em geral:
I - certificado mensal de regularidade de sistema de alarme bancário, por agência .. .30,00
11 - taxa de chamada indevida por disparo acidental de alarme bancário elou chamada

através de rastreamento (monitoração) ou similares, no Estado ou fora dele, pagável até o último
dia do respectivo mês, por disparo 440, 00

III - certidão, inclusive busca, de perícias diversas, exceto as destinadas à instrução de
processo criminal:

a) na sede 120,00
b) fora de sede 180,00
IV - fotografia, que acompanha laudo pericial, por unidade 10,00
V - vistoria em estádios, ginásios e campos de futebol, anual:
a) até 1.000 pessoas 25 O,00
b) de 1.000 a 3.000 pessoas 300,00
c) de 3 .000 a 5.000 pessoas 350,00
d) de 5.000 a 10.000 pessoas 500,00
e) mais de 10.000 pessoas 1.000,00
VI - serviço de segurança preventiva prestada em eventos esportivos e de lazer, com

cobrança de ingresso, por policial militarlhora 6,00

No Corpo de Bombeiros

6 - Serviços especiais não emergenciais, por homemlhora 25,00

IV - SERVIÇOS DE TRÂNSITO

1 - Expedição:
I - de Carteira Nacional de Habilitação:
a) primeira habilitação, inclusive renovação simples e mudança de categoria 18,00
b) habilitação de estrangeiro 18,00
e) 28 via 27 ,00
11- de Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo ou alteração:
a) I' via 18,00
b) 2' via 27,00

2 - Exame:
I - de saúde, de legislação de trânsito e psicotécnico, por exame 23,00
11- de prática de direção 40,00

3 - Licença:
I - para gravações, substituição de motor ou alteração de características de veículos .

................................................................... "' 32, 00
11 - para substituição de placas de veículos, motocicletas e similares, por unidade de

placa 12,00
III - para trân sito de veículos 23,00
IV - placas de experiência 63,00

http://www.al.rs.gov.br/legi s 5

http://www.al.rs.gov.br/legi


4 - Licença e fiscalização de eventos na via pública .45,00
5 - Alvará de credenciamento e renovação, anual:

I - de centro de habilitação de condutores 170,00
11- de diretor geral, de diretor de ensino, de instrutor prático, de instrutor teórico, de

médico, de psicólogo e de examinador 100,00
111- de despachante de trânsito """"""""""""""""",'"""""", ..,.."""""""""" """ 135,00
IV - de centros de vistoria de identificação de veículos 170,00
V - de centros de remoção e depósitos de veículos 170,00
VI - de perito veicular e de operador de estação de inspeção de segurança veicular .

"""" """"",,"",,""""""''',, "" """ """""" """"""""" """"" ".,,""'" "." """" """"""""""" "" 100,00

6 - Rebocamento de veículo:
I - até 1O km """" ''',,'',,'',,'',,'''''''' "",,"""""" "" """"""" """ """"""",,",,"'''''''''''' ,,23 ,00
11- acima de 10 km """"""",""" "".""""""" """"""""""""" """"""""",,,,,,,,,,,,,,,.45,00
7 - Estadia de Veículo, por dia """""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.4,00
8 - Desembaraço """." ", """,,"""""" ",," ,,",," """ """""""""" """"""'''''''' "",,,,,,,,34,00
9 - Vistoria de identificação de veículo 23,00

10 - Inspeção de segurança veicular:
I - veículos leves 50,00
11- veículos pesados (2 eixos) 100,00
III - veículos pesados (eixo adicional) 20,00
IV - motos ,,",,""" """"""",,"" """",,"""" """"""""'"'' """ "''''',,'''''''''' """""'" "".40,00
7 - Alteração de registro e expedição do respectivo certificado de veículo automotor,

bem como de reboque e semi-reboque não autopropulsores, quando decorrente de transferência
de propriedade, e para qualquer veículo registrado em outra unidade da Federação, conforme o
quadro abaixo (valores em UFIR):

ANOS SUBSEOÜENTES AO DA FABRI CALÃO
Referências de Ano da fabricação até 4° ano subsequente ao da a partir do 5' ano

tempo de fabricação subsequente ao da
fabricacão TIPO fabricação
Ciclomotor/moto 27,00 23,00 14,00
cicletalreboque e
semi-reboque
Automóveis 00 102,00 86,00 44,00
camionetes até
100 cv
Automóveis ou 204,00 172,00 88,00
camionetes acima
de 100 cv
Reboques e semi~ O 86,00 44,00
reboques para 102,00
quaisquer
automóveis e

,
I
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camionetes
Caminhão e cam. \89,00 \60,00 92,00
trator! reboque e
semi~rebo(]ue
Microônibus, 321,00 272,00 \54,00
ônibus e motor-
casa

v - SERVIÇOS FLORESTAIS

1 - Registro e Renovação Anual no Cadastro Florestal:
I - categoria de produtores florestais:

a) Administradoras de Reflorestamento, Cooperativas, Associações de Reposição
Obrigatória - Registro 162,00

b) Administradoras de Reflorestamento, Cooperativas, Associações de Reposição
Obrigatória - Renovação Anual 162,00 + 0,0138

c) produtores de sementes, raízes, bulbos. folhas e propágulos de espécies florestais,
omatnentais e medicinais 54.00

d) produtores de mudas florestais, omatnentais. medicinais e aromáticas. por unidades
produzidas. no valor correspondente a:

1 - até 500.000 mudas .54,00
2 - de 500.00 I a 1.000.000 mudas 8\ ,00
3 - acima de \.000.000 mudas \08,00

n - categoria de consumidores florestais: pelo valor do volume de produção declarado em m3 de
matéria-prima consumida anual. no valor correspondente a:

a) até 1.000m3 26,00 + 0,006 por m3
b) de 1.00\ a 5.000 m3 54,00 + 0,006 por m3
c) de 5.00 I a 50.000 m3 8\ ,00 + 0,006 por m3
d) de 50.001 a 100.000 m3 125,00 + 0,006 por m3
e) de 100.001 a 1.000.000 m3 150,00 + 0,006 por m3
f) mais de 1.000.000 m3 \75,00 + 0,006 por m3

lJI - categoria de comerciantes florestais 81.00
IV - alteração de registro de dados cadastrais. por atividade 16.00
2 - Registro no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (UC) - Públicas e Privadas:
I - por ha de UC 2,70
11- renovação de registro de DC, por ha, por ano 0,85
11.1~de alteração de registro e dados cadastrais por ue 16,20
3 - Alvará para Licenciamento de Atividades Diversas:
I - para corte de floresta nativa em sistema de manejo em regime jardinado, incluindo exame do
plano de manejo, vistoria prévia e laudo técnico, por ha manejado 8,30

a) incluindo vistorias de acompanhamento técnico de execução, por ha, mais 2,00
b) incluindo vistoria de reposição obrigatória, por ha, mais 2,00

11 - para aproveitamento de árvores nativas da propriedade, incluindo vistoria prévia, laudo de
vistoria e vistoria de reposição obrigatória, por ha abrangido no pedido:

a) até 5 ha 16,20
b) acima de 5,0 ha, por ha, mais 2,70
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•

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Gabinete de Consultoria Legislativa

LEI N" 8. t 09, DE t 9 DE DEZEMBRO DE 1985.
(atualizada até a Lei n," 14.822. de 30 de dezembro de 2015)

Dispõe sobre a Taxa de Serviços Diversos.

Afi. 1" ArTaxa de 8ePtri~6SDiversos será cebfftdft I'ele Est-aàe, flft :feffflfl des-tRLei, effl

raffie de ath idade especial dirigida 86 eefttrilnliflte, de aeet'àe eBftI ft Tabela de hlciàêfleia ftReJt8.

pat'ágt'afe 6niee D8 receita f'ffivefliente da eebftm:ça da fttxa SOBresel"Vi~es previstos
AOS itens 17 e 18 de Títl:lle IV da Tebeltt de IfleiEiêfteia, 58% (eiRflücflt8 "or eeflte1 sem destiH8de
a6 Fl:Hule Especial de ResparelhaffteFtte e:l6S 8ef"Viçes da 8egtlfftflça Ptibliea FUNDESP/RS,
cAado "ela Lei fi" 6.794, de Hl 97 74, fiO f'fft26 fflMimo de 15 tli~. (Ineltlíde l'el8 Lei R."

8.961/89)
PftPtÍ!;mfe tifliee Da receita pftwcflicflte d8 eeef'ftllça da Htxa sobre serviços previstas

fiOSitcfts 15 e 16 ele Títttle IV da Thhela de IneiElê8eia, 50% (einqüe8t-B:per eeflte) sel'tÍ E1estmaEla
ae Fl1ftcle ESfleeial Ele Retl:pftfelllftffleftt6 des SefVi~es da 8egtlfftnça PHbliea FU~JDE8PIR8,
eriade pela Lei fiO 6.794, de I0fQ7174, fl6 pl'ftí'!6 ffllÍ*iffie de 15 dias. (Ri;)fla~ãe E1adapela Lei 1'1.0

10.606/95)
Art. 1° - A Taxa de Serviços Diversos será cobrada pelo Estado, na forma desta Lei, em

razão de atividade especial dirigida ao contribuinte, de acordo com a Tabela de Incidência anexa.
(Redação dada pela Lei n." 10.909/96) (Vide Lei n." 14.185/12)

9 1° - Da receita proveniente da cobrança da taxa prevista no item 1I do Título IV da
Tabela de Incidência, 50% (cinqüenta por cento) será destinada ao Fundo Especial de
Reaparelhamento dos Serviços da Segurança Pública - FUNDESP/RS, criado pela Lei n.O6.704,
de 10 de julho de 1974, no prazo máximo de t5 dias. (Redação dada pela Lei n.' 10.909/96)

~ 2° As reeeites p'8vcnieRtes da eebf8fl'i'a Elas ffi:-xft'ia seg1iir fRcRciefladas teme a
desHRa~ãe eeflfofTfIe segue: (Red~ã8 dada pela Lei R.O10.9139:/96)

9 2° - As receitas provenientes da cobrança das taxas a seguir mencionadas terão a
destinação conforme segue: (Redação dada pela Lei nO 11.563/00)

Dispositivos da Tabela de Destinação
Incidência

tt1 iteRs 4 a 11 de Títula 11e Fl:Iftde Estadual de Apeie ae 8ete¥ Prifl'láfie (FEASP), eriMle pela
Tífttle VI (ReElaçãe deda Lei fi" 6.857, de 31112/74 (Redeçãe dade pele Lei A" 10.909/96)
pela Lei n.O 10.909/96) Fl:Iftde Estafll:lal de Af'eie ft8 Seter Primária (FEAS~, eriade f'ela
a) itefls 6 a 13 de Títl:lle 11e Lei fiO6.857, de 31/12/74 (Redação dada pela Lei nO 11.073/97)
Tít1ile VI (Redeçãe dede - Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário (FEASP), criado pela
pele Lei fiO 11.073/971 Lei n" 6.857, de 31/12/74. (Redação dada pela I.ei n." 12.743/07)
e) itens 6 e 11 e 13 de
Títtlle 11 e Títt:tle VI
(Reda~ãe fiada pela Lei AO

11.563/00)
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a) itens 6 a 11 do Título 1Je
itens 1 a 6 do Título VI
(Redação dada pela Lei n.O
12.743/07)
b) Título V (Redação dada - Fundo de Desenvolvimento Florestal (FUNDEFLOR), criado
pela Lei n' 10.909/96) pela Lei n' 9.519, de 21/01/92 (Redação dada pela Lei n'

10.909196)
c) no Título VIII (Redação - Secretaria da Cultura (Redação dada pela Lei nO 10,909/96)
dada nela Lei n' 10.909/96)
d) no Título lX (Incluído - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
pela Lei nO 11.073/97) do Rio Grande do Sul (AGERGS), críada pela Lei n' 10.931, de

09/01/97 (Incluído oela Lei n' 11.073/97)
e) item 8 do Título VI - Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado
(Incluído pela Lei n' (FUNDOV1NOS) (Incluído pela Lei n' 11.169/98), (Vidc Lei n.'
11.169/98) 14.125/12)
f) item 12 do Título 11 - Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA (Incluído pcla Lei
(Incluído pela Lei n' n' 11.563/00)
11.563/00)
g) Título VlI (Incluído pela - Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Secretaria da
Lei n.' 12.200/04) Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul - FUNSEF AZlRS

(Incluído pela Lei n.' 12.200/04)
h) Título X (Incluído pela - Autoridade Certificadora do Rio Grande do Sul - AC-RS
Lei n.' 12.469/06) Incluído DelaLei n.' 12.469/06)
i) item 7 do Título VI - Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura FUNDOVITIS
(lncluido pela Lei n.' criado pela Lei n' 10.989, de 13/08/97. (Incluído pela Lei n.'
12.743/07) 12.743/07)
j) item 10 do Título VI - Fundo de Desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva da
(Incluído pela Lei n.' Erva-Mate do Estado do Estado - FUNDOMA TE. (Incluído pela
14.185112) Lei n.' 14.185/12)
k) item 11 do Título VI Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite do Rio
(Incluído pela Lei n.' Grande do Sul - FUNDOLElTE/RS (lncluídn pela Lei n.'
14.379/13) 14.379113)

k) item 4 tia Títl:lle " Fl:lftde E9fttàl:lalde Meia Afl'lsieflte - FEMA =, efiade pela Lei•
(Iftelttído pela Lei A.O A.o 10.330, de 27/12/94, (Iflelttída f'e1a Lei ft.o 14.386/13)
14.386/13)

I) item 4 do Título V - Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA -, criado pela Lei
(Renumerado pela Lei n,O n.o 10.330, de 27 de dezembro de 1994, (Renumerado pela Lei n.O
14.558/14) 14.558/14)

Art. 2° - Contribuinte da Taxa é a pessoa, fisica ou jurídica, a quem o Estado presta ou
põe a disposição serviço público especial ou que pratica ato ou atividade sujeitos ao poder de
polícia.

Pefé:gmfe ttRiee. R~Spe8àefft seliàariameHte eam e eefttris\1iflte pele pegameftta tias
Htxes ,u'e .• istas ftes iftcisas I e 11 r:ioitem 3 de Títl:l:loVII da Tabela tle IfteidêReia a9 soeiedades
eemereiais eafl:8'tl~d!tS13Maaàfl:'liflisl:fltra fealii';8~ã6de gefteia9. (lfteluída f'ela Lei AO 10.606/95)
(REVOGADO pela Lei n.' 11.561/00)
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A:rt.3° 8ã6 isefltas datftxa: (Vide Lei fI.o10.247/94)
I as atesttlElasde vida; de l"abrcZ'.8,de deelafttÇãa de estada, Eleresidêfleia, de vacifla e

P8J'8sejulltftffieftfeElecadáveres;
H a earteira flaeienal dc htffiil~ãe e es exames f1ceessárias à sl:laebtcflfilãe1"8J'8as

servidares estadl:lais €Il:1ec~{er~amftlfl~ães 13alieiais al:l fiscais, e es sefVidaFes da Uftiã6, de
Esmde e des MUflieípies e as Pl'ttÇftSdas Fa~8S Amtad8S quc cJ{cr~8fH8Sfl:lft~ãcsde m6tBFist8S;

IH as ceftidãcs para HflS ft'Iilit:8fese eleiterais c paft! iflstreir pedidas de f'e.Fl:sã6
alifflefltíeia;

IV es eeFtifieades de vaeiftafilãa8flifflal;
V as deeuft'lefltas destinfltias a iftstrHir preeessa aE!miHistftttivapcl"tiftCfltea sCf'l/iElar

péblice estadual;
VI as dectiffleftfes fleeesstÍfias aa deseFFlf'eflftade ales tltie deeeff'tlffl d8 8B'ihtij~a

expressa f1:alegisla~ãa estadual;
VH as C*8ffiCSf'8fa e}{f'edi~ãade e8fteift! SMifttfl8, bem eama as atestadas médicas

fteeeSSBflasà htffiili~ãe a eFHf'Fege;
VIII as gtiias de liwe Wãnsita de predl:l£6s sttjeites à fisealizafilãe sanitária e as de

rCfll:lisifilãeae efltel'f'eecfttcs;
IX e I"arte de 81'ffi8de defesa I"esseal P8:fflas pf6euraderes de E!M:de e p8fft as

servideres da E~da tlue e*efÇ8ffl fttftfilãesjudiciárias, fiscais, -pelioiais e p8ftl aqueles que
tenham, sah St:lB:!:uarda, valeres àe Estade;

X as daeumeflfes felMivas a veíetlles fttItemateres da Ufliãe, àes Estadas, àes
MUfl:icípiase das repartifilêesestftlflgeires 8ereditadas j8fl:te ao Ge'~effloBrasileira;

Xl as eX:ftf8esde -projetes, de sOf¥i~es e de a"bf8s sujeites à fjsealti!:a~ãe s8ftitáPia;
referentes à ceflstrtlfilãe àe -préàias ftosl"ital8fCs pefteflecates ao I"atrfl:t:têfliade cntiàades de
ftSsistêfl:ciasocial declaradas de t1tilid8deI'é"bliea;

XIl a J'rimci:ffi'lia das Cédtllas de Idefttidaflc Civil;
XIlI 8S OfttiElaaesreligiosas, befldiecfltes ou cdtleaeitmais e as tltie teflham cemo

fiflalidade preeí-Pl:lafiàifusã6 6e arte, da el:lltl:ll'tlatl 68Stfitdi~ães em gef'ftl;
XlV e registffl, a eaf'f'CSf'afldeflte'l-istoria e a sttbstitttiçãa de I"laeas àe 'f"Cíeulo,qU8flde

tais ates ferem pretieades flerante e érgãe eaffll"eteflte em fI'lt:l1lieípiacriado a p8l'tir de 5 de
eutuore de 1981, desde que satisfcittts as s~ifltes eOfldi~ãcs:

a) fltle 6 l"egislfe a ser altef'ftde teARa side ofetHMle em mtutieí-pie qtle teflha dado
origem, tetal ou pareial, 8 área de 8e",'OfI'It:lJlieípia;

b) €Iueo fl6va registra seja efeRtado em:ftome do mCSffiOpr6flfictéria;
e) €lHee -Pl'OJ'fietério,à dattl da ePi~ãa ào ftO'te ft'ltlftieíflie,já estivesse residi8de fla área

em8fleipada;
XV as eeftit!ães, as htlseas e ttS eOflsultas tle àaeHfflofltes, se destifladas à e1efesade

direites de I"esseas e8fefttes;
XVI es liocftfilaspara Feali:la~ãe de c'tCftte effl ¥:iapública; eOfflfiflaliàade "beflefieeflte;
XVII as ffliereeffljuesas e es mierepreelutores ftIftlis, assim eoftsideredos pela

legislafilã6estadl:lal;
XVIII as alteraçães de registra, "listaria e expeàiçãe de resl"eeti'ffl ceFtifieado de

registf6 e/otl ele registre e lieeftei8ffl:eftte,de "eíeute automotor, registrado flesta etl em 6t1W8
tiflidade da FedeFRfilãa,quaflde e1eeart'efltesde tFtmseçees aeo"bet'tfldasper ~Jota Fiseal, ft'Ieaela I,
I"revista 8a legisl~ão de Imposto sabre Úf'efttÇ6eSRelativas à CiFetila~ão de Mereaderias e
sabre Prestaçães de SefVifilosde Tr8fIspefte Iftterestadtlal e Ifltefffttl8ieipal e tio COffltiflieaçãcs
(ICMS); (lnelnia" ~el. Lein.' 8.96l/89)
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XVHI as altera~ães Ele registra, 'listaria e e*peditãa de Pespeetiv6 eertifieada Ele
regisli'a eletl: de registra e lieefleiB:ffle.Rta,de veíctl:le al:ltemeter, regisfrtltie Resta 6tI:em ettffil:
uRidade da Fedeftl(:ãa, quantia deeefTcfttes de traRsa~ães aeebertadas "6f Neta Fiscal, ffledele I,
"revista 8a legisla~8e de Iffl"aste sabre Opef'8~ões Relativas à Circl:lla~8e de Mereftàeftas e
sebre Pre~ães de Sef'lf'i~esde Tftlflsparte Ifltcrestfld-uale Ifltem'ltlftieipal e de Ceffltl:flicaç:ôes
(ICMS), e desde ql:le(7) efFIitefltede tleel:lmeRtafiscal seja e "re"riettírie de vcícl:lie, eaflsÉftlltefte
Ceftifiefttie de Regist'fe e Lieeflei8ffleftte cleVeíettle; (Redfl~ão dada pela Lei R.O 9.100/90)

XIX 9 segttl'lda via da CCflifieaàa de Registf6 de "eleele e1eu Certifieaàe dc Registf6
e Lieefteiftffie"te de Veícl:lle. (Ineluíde pela Lei fI.o8.961/89)

PttftÍgfftfut1f1iee. É f'rava bflstaftte, f'f1f8:e gei':6da isefl~ãe pre't'ista:
a) f'J6SiteRSH e IX, a eemuniCft\lãe da RCJ'arti~ãe respcctYla de C:{l:Iee sef\'ider está fie

efeti ••6 eJtCreíeie ~ referidas ful'l~ães;
b) "O item XV, fi entregft àe fttestade de pebrem expedicle per al:lteriàftàe pelieial

eempetefl!e;
e) 116 item XVH, 8 apreseBt:a~ãe de deel:lmente, -remeeide pele érgãe estadual

eem"etCftte, que eempre'lc a Sltileeflcli~íi6de mierecfl'If'Fesaeu de micl'6flrefltitef ftiFtlI.
~ l° É f're\'8 B8st&fl:te,flftftl a geze tia igeft~ãe f'f'C!/istft:(Reflttmefftdo pela Lei ft.o

9.188(98)
a) fles iteRs 11e IX, a eemtlfliea~àe da Repftl"ti~ãerespectiva Eletttle e sef"•.ide£ está ft6

efetive ex:creíeie cla:sreferidas ftIl'1:~ães;(RcI'I:umeradopela:Lei H.O 9.100/90)
b) fie item XV, 8 eRtrega de atestade de f)abreZ8 eXfletlide "ar ftttteridftàe pelieial

eampeteflte; (ReRttmeraee pele:Lei 8.° 9.100190)
e) fle item XVII, fi 8f'resefttftt'ãe Ele deel:iffi:efl:t6,fflFFleeide 'f'ela épgãe estaclual

eefflpe1:ente. 4:jtle eefflf)r6'ie a stla eafldi~ãe Ele miereempresft eu de micl'6flf6E1l:lterRlf'ftl.
(Re!'lulfl:eredeI"elaLei !'l.o9.1g(190)

~ 20 }~fI:hipétese de ee8'tJ'ffI:de veicules f)6f ea!'ltribumtes i8serites 8a CGC/TE, fi:
igefl~ãe f'reviste fla ifteise XVJIl B:fJliease, tameéffl, às entf8das de 'lCíettles eestiflaees à
re'ie8da; aeebertadas per }~atft:Fiseal, medeie 3, pfe"/ista 8a legislaçãa do ICMS. (Incluído pele:
I,ei 1'1:.0 9. IQO/90)

Art. 3" - São isentos da taxa: (Redação dada pela Lei n." 10.606/95)
I - a carteira nacional de habilitação e os exames necessários à sua obtenção para os

servidores estaduais que exerçam funções policiais ou fiscais, e os servidores da LJnião, do
Estado e dos Municípios e as praças das Forças Armadas que exerçam as funções de motoristas;
(Redação dada pela Lei n." 10.606/95)

II - os documentos destinados a instruir processo administrativo pertinente a servidor
público estadual; (Redação dada pela Lei n." 10,606(95)

III - os documentos necessários ao desempenho de atos que decorram da atribuição
expressa na legislação estadual; (Redação dada pela Lei n.o 10.606/95)

IV - os exames para expedição de carteira sanitária; (Redação dada pela Lei n.O
10.606/95)

V - as guias de requisição de entorpecentes; (Redação dada pela Lei n,o 10.606/95)
VI - o porte de anna de defesa pessoal para os Procuradores do Estado e para os

servidores do Estado que exerçam funções judiciárias, fiscais, policiais e para aqueles que
tenham, sob sua guarda, valores do Estado; (Redação dada pela Lei n.O10.606/95)
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VII - os documentos relativos a veículos automotores da União, dos Estados, dos
Municípios e das repartições estrangeiras acreditadas junto ao Governo Brasileiro; (Redação
dada pela Lei n." 10.606/95)

VIII - os exames de projetos, de serviços e de obras sujeitos à fiscalização sanitária,
referentes à construção de prédios hospitalares pertencentes ao patrimônio de entidades de
assistência social declaradas de utilidade pública; (Redação dada pela Lei n.o 10.606/95)

IX - as entidades religiosas, beneficentes ou educacionais e as que tenham como
finalidade precípua a difusão de arte, da cultura ou das tradições em geral; (Redação dada pela
Lei n." 10.606/95)

X - o registro, a correspondente vistoria e a substituição de placas de veículo, quando
tais atos forem praticados perante o órgão competente em município criado a partir de 5 de
outubro de 1981, desde que satisfeitas as seguintes condições: (Redação dada pela Lei n.O
10.606/95)

a) que o registro a ser alterado tenha sido efetuado em município que tenha dado
origem, total ou parcial, à área do novo município; (Redação dada pela Lei n.o 10.606/95)

b) que o novo registro seja efetuado em nome do mesmo proprietário; (Redação dada
pela Lei n." 10.606/95)

c) que o proprietário, à data da criação do novo município, já estivesse residindo na área
emancipada; (Redação dada pela Lei n." 10.606/95)

XI - as licenças para realização de eventos em via pública, com finalidade beneficente;
(Redação dada pela Lei n." 10.606/95)

XII - as microempresas e os microprodutores rurais, assim considerados pela legislação
estadual; (Redação dada pela Lei n.' 10.606/95)

XIH ft9 alteftlçêes de regiswe, vÍSt6fia e expediç8e de res"eeti,/tl eertifieade de fegisH'6
eJ6t1 de fegistre e lieeReiameRte, de veíetlle atltemetef, bem ceme flc rebef(t:!c c scmi rehef(tle
f186 8tIte~r6"tllsefes, ,,8f8 f(litllf(tlet' veÍetlle, registffte:les Resta el:!em etttf8 til'lie:ltldefia Fedeftl~ãe,
€j:l:!fttlEleàeeef'feRtes flc tP8l'ls~ães acebef't8das flBf 8eta fiscal, medeie 1 etl 1 A, ~revistft ft8:
legislttç8e de lmfJeste sebre Opefttções Releti"/as ti Ciret:!I~ã:e de MefCadeÂas e sebre Pres~ãcs
de SCf'/içes de Tftm:s"ef'te IRtcrestfte:ltlal e htteffflliftÍei-"al e de C6mt:!Rieaç8e (ICMS), dcsde €Jtlee
emitente de decufficRte fiseal seja e )"lr6"fietárie de veÍcule, eonsttlnte fie Certifieade de Registro
c LieCflei8fflcl'lte fie Veíet:!le; (Redafi:'ãe dada "ela Lei fiO 10,606/95)

XIIJ - as alterações de registro de veículo automotor, bem como de reboque e semi-
reboque não autopropulsores, para qualquer veículo, registrados nesta ou em outra unidade da
federação, quando decorrentes de transações acobertadas por nota fiscal, modelo I ou l-A,
prevista na legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comuniçação -
ICMS -. desde que o emitente do documento fiscal seja o proprietário do veículo, constante no
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; (Redação dada pela Lei n.o 14.035112)

XIV - o licenciamento de veículo; (Redação dada pela Lei n° 10.606/95)
XV a "flmeire via da Cédula de Identidade Civil ,,8f8 mefl6f€S de 16Mas; (IReltlíele

pel. Lei ." 10.909/96)
XV - a expedição da primeira via da Cédula de Identidade Civil e da Carteira de Nome

Social; ; (Redação dada pela Lei n' 14.108/12)
XVI ~ a segunda via da Cédula de Identidade Civil para maiores de 65 anos; (Incluído

pela Lei n." 10.909196)
XVII - os contribuintes possuidores de Certificado de Regularidade do ICMS, quando

relativa a serviços necessários às suas atividades mercantis; (Incluído pela Lei n.O 11.079/98)
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xvrn - a expediçâo de Cédula de Identidade Civil para as pessoas que declararem
estado de pobreza, na forma da Lei Federal n° 7.115, de 29 de agosto de 1983; (Incluído pela Lei
n.' 11.632/01)

XIX - os títulos de concessão de domínio útil de terreno reservado ao Estado e Termo
de Cessão de Uso (permissão, concessão de direito real e cessão), a título oneroso, e os títulos de
propriedade de terras devolutas e de lotes rurais, urbanos e suburbanos ou, ainda, de legitimação
e revalidação de posse, sesmaria e outras concessões, cuja isençâo somente será deferida para as
pessoas que declararem estado de pobreza, na forma da Lei Federal nO7.115, de 29 de agosto de
1983; (T11e1uidopela Lei 11.'11.794/02)

XX - prevista no item 12 do Título 11da Tabela de Incidência, os entrepostos de ovos,
os estabelecimentos industriais, os abatedouros e os produtores que efetuarem recolhimento ao
fundo previsto no convênio autorizado pela lei instituidora do Sistema Estadual de Controle de
Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal - SECIS, firmado pela Secretaria
da Agricultura e Abastecimento. (Incluído pela Lei n.O12.380105)

XXI - no período de 1°de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2014, conforme relação
de beneficiários, termos e condições previstos em instruções baixadas pela Receita Estadual, os
serviços relacionados à realização das competições Copa das Confederações da FIFA de 2013 ou
Copa do Mundo 2014. (Ineluido pela Lei 11.'13.255/09)

XXII - a avaliação prevista no item 10 do Titulo VII da Tabela de Incidência, nas
seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei n.o 13.337/09)

a) causas contempladas com a assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei Federal
nO 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e ações ajuizadas pela Defensoria Pública do Estado;
(Ineluido pela Lei n.' 13.337109)

b) escritura pública lavrada gratuitamente, nos termos do art. 1.124-A, 9 3°, da Lei
Federal n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Incluído pela Lei n.O
13.337/09)

c) reavaliação de oficio e avaliação contraditória previstas, respectivamente, nos arts.
13,94°, e I4, da Lei n° .8.J2l/1989, e avaliação para fins de lavratura de Auto de Lançamento;
(Tneluido pela Lei n.' 13.337/09)

d) reavaliação ou complementação da avaliação, nas hipóteses previstas em instruções
baixadas pela Receita Estadual, desde que efetuada no prazo de validade da avaliação e emitida
em substituição ou em complementação à Declaração de lTCD ou ao documento originalmente
emitidos. (Incluído pela Lei !l.o 13.337/09)

xxm - a expedição de segunda via da Cédula de Identidade Civil - CI ~, para as
pessoas vítimas do crime de roubo, na forma do art. 157 do Código Penal Brasileiro. (Incluído
peia Lei n.' 14.003/12)

XXIV - (Incluído pelo inciso II do art.l" da Lei 0•.° 14.035/12 vetado pelo Governador)
XXV - (Incluído pelo inciso 11do art. I° da Lei n.o 14.035/I2 vetado pelo Governador)
XXVI - (Incluído pelo inciso II do art. I° da Lei n.o 14,035/12 vetado pelo Governador)
XXVII - a expedição da Carteira Nacional de Habilitação e da Permissão para Dirigir e

os exames realizados para a sua obtenção, para pessoas de baixa renda, no âmbito do Programa
CNH Social, respeitados os termos e condições previstos em decreto do Poder Executivo, que
poderá limitar a quantidade anual de documentos e exames a serem contemplados com a isenção.
(lncluido pela Lei n.' 14.029/12)

XXV111 - prevista no inciso V do item 10 do Título 11da Tabela de Incidência, os
estabelecimentos fabricantes de produtos lácteos, relativamente à pasteurização do leite utilizado
na fabricação desses produtos. (Incluído pela Lei 0.° 14.128/12)
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XXIX - a expedição da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH - e do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV - quando solicitados em
decorrência de roubo, mediante a comprovação do registro policial; (Incluído pela Lei fi.o
14.179/12)

XXX - a remoção e a estada de veículos envolvidos em ilícitos criminais e em acidentes
de trânsito com morte e/ou lesão corporal; e (Incluído pela Lei n.O14.179/12)

XXXI- a realização de exame de Perícia em Junta Médica e Psicológica na Junta
Médica Especial do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS - para candidato com
deficiência tísica. (Incluído pela Lei n," 14.179(12)

XXXII - prevista no item lO do Título VI da Tabela de Incidência, os(as) contribuintes
optantes pelo Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar Federal n.o 123, de 14 de dezembro de 2006. (1ncluído pela Lei n.o 14.391/13)

9 1° - É prova bastante, para o gozo da isenção prevista: (Redação dada pela Lei n.o
10.606/95)

a) nos itens I e VI, a comunicação da repartição respectiva de que o servidor está no
efetivo exercício das referidas funções; (Redação dada pela Lei n.O 10,606/95)

b) no item XII, a apresentação de documento, fornecido pelo órgão estadual
competente, que comprove a sua condição de microempresa ou de microprodutor rural. (Redação
dada pela Lei n." 10.606/95)

c) no item XVII, a apresentação do documento referido nesse dispositivo. (Incluído pela
Lei n." 11.079/98)

d) no inciso XXIII, a apresentação do Boletim de Ocorrência emitido pelo órgão
competente. (Incluído pela Lei n.o 14.003/12)

9 2° - Na hipótese de compra de veículos por contribuintes inscritos no CGC/TE, a
isenção prevista no inciso XIII, aplica-se, também, às entradas de veículos destinados à revenda,
acobertadas por nota fiscal relativa à entrada, modelo 1 ou l-A, prevista na legislação do ICMS.
(Redação dada pela Lei n." 10.606/95j

9 3° - Na hipótese prevista no item XX, a isenção fica condicionada a que o valor
recolhido ao fundo seja equivalente ao estabelecido no item 12 do Título 11 da Tabela de
Incidência e ao atendimento das instruções baixadas pela Receita Estadual. (lncluído pela Lei n.o
12.380105)

9 4° - Para efeitos do disposto no inciso XXI, na hipótese de haver pagamento indevido
da taxa, deverá ser observado o procedimento especial para repetição do indébito previsto em
instruções baixadas pela Receita Estadual. (Incluído pela Lei n.O13.255/09)

S 5.° A isenção mencionada no inciso XXX deste artigo não se aplica nos casos em que
a remoção pelo ilícito criminal e pelo acidente de trânsito com morte e/ou lesão corporal ocorrer
em concomitância com infração administrativa que culmine com a remoção do veículo, até a
regularização da infração geradora. (Incluído pela Lei n.O14.179/12)

AR. 4° Os alyarás e 69 regist:res ftfttlftis, pPevistes fiR Tabela de lneiàêHeia, sefãe
fefl6'1ftde9 até 6 dia 3] (a-ifl:tae ttm) Ele Ifl8~6 Ele eaéa ftfl6.
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Ptlft!gl"flfe l1:ftie6 'P'1es etlses se e6fteeSSfta iflieial apes e primeiro Hlmes1:fe S6 e}fefeíeie,
ti m}ftl será e6l:!fftStifH'eperei6Htii:meflte 8e ftl:Ímere Eletrimestres Afta deeeffises.

AR. 40 Os 81'f8rás e es registres tiA\:Iais, previsms 8a Ttffiela Ele I8eisêfteitl, serãe
reftB"8E1es até e dia 31 (triAm e \:Im) Elema~e ele eada afta, exeete EI\:IaAtetl6 Titule VII, ettjB1i
relie"arçães 8flttais dM se fie até e 61time dia útil se Me ei",i!. (lh:elarçãe clada 13e18Lei A.o
11.561190)

~ 1° Nes eB1iesde eefteessãe iRieia. aJ;'lése J'rimeiro trimeS1:fe de e*ereíeie, 8 ta:xa será
eahfSSft fH'el"JereieAalmeftte se AÍlmeFe Elet'Pimes1:feSAfie Eleeaft'idas. (R~clarçfie dada pela Lei R.o
11.561100)

~ 2° Q\:IMde tl et:)f'leessfte/8t1tefi~fie refereote 86S itens ., 2 e 5 da Tímle VII da
T8hela de h'leidêneia fer eltfleclida após e I"fimeire mês, a ta:xa será eebrada I"reJ;'lafeieoalmeftte
ae ftÍlm:eft>de meses ftãe deeeff'ides lie respeetive Me. (Reda,:âo dada pela Lei o. ° 11.5(1100)

Art. 4.° Os alvarás e os registros anuais, previstos na Tabela de Incidência, serão
renovados até o dia 31 de março de cada ano, exceto quanto: (Redação dada pela Lei n.O
13.935/12)

I 86 TíâJle 11, etJjas fefl6v8rçães dar se fie Mltalmel'lte de aeeRle eem a data de slta
emissíie, Elevel'lEleslta reflavar;:ãe ser reql:lerida fle míflimo eeAte e vinte Elias al'ltes de téFfl'lifle de
Sl:lflvigêfteia; e (Red8~ãe dadtll"ele Lei A.O 13.935/12)

I - ao Título II e ao inciso VIII do item "2" do Título JII, cujas renovações dar-se-ão
anualmente de acordo com a data de sua emissão, devendo sua renovação ser requerida no
mínimo cento e vinte dias antes do ténnino de sua vigência; e (Redação dada pela Lei n.O
14.391113)

II - ao Título VII, cujas renovações anuais dar-se-ão até o último dia útil do ano civil.
(Redação dada pela Lei n." 13.935/12)

~ 1.0 Nos casos de concessão inicial após o primeiro trimestre do exercício, a taxa será
cobrada proporcionalmente ao número de trimestres não decorridos. (Redação dada pela Lei n.O
13.935!12)

~ 2.° Quando a concessão/autorização referente aos itens I, 2 e 5 do Título VII da
Tabela de Incidência for expedida após o primeiro mês, a taxa será cobrada proporcionalmente
ao número de meses não decorridos no respectivo ano. (Redação dada pela Lei n.O13.935/12)

Art. 5° - Os alvarás mensais, previstos na Tabela de Incidência, serão renovados até o
dia 5 (cinco) do mês a que se referirem.

fdt. 6° Sel:! J;'leftsde fespeftsabiliElftde, fteftAl:IfflserviEler públiea f'ederá J;'lffttiesf Me
sujeite ftt) f'~ftffleflte tlft tffi(8 pPe'iism !'teStftLei, sem eRigir 8 pre't'a de respeetiva f'sgsft'leftte.

Art. 6° - O pagamento da taxa prevista nesta lei será efetuado sempre antes da prática de
atividade especial dirigida ao contribuinte. (Redação dada pela Lei n.o 10.606/95)

~ l° Na hipótese dtt t8'Jttt I"revisttl!'te item 3 tia Tímle VII da Tabela de IfteiElêfteift, 6
f'ftgftmeftte ElftFse s, qtl!!flte 8e il'leise I, 8fltes Ele reeehimeftte Ele ele fttiteÂ~árie fH1ftlemissÜ6
dfts eartelas, e, t:)u8flte ae ifteisa n, lie tereeire dia útil pesterier à: rea.i:i":fl:~ã:etle serteie. (Recl6~ãe
•••• rei. Lei fl." 19.696195)
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~ 60 O l:Iag6ffleflte àR Htxa l:Ire't'ista:fie item I1 de Títt:lle 11da Tabela de Ineiàêfleia,
àe't'ida par p~ÂeTáfie et:l f'assuider de ftRiffl81stlseetível li febre aftesa, sefá efetuada até e dia
39 àe .bril àe e.à •••••. (lRel.iào pel. Lei R." 19.999196)

~ 60 O l:Iagementa da ta:xa pre't'istft fie item 13 de Títlila 11da Tabela de Ineidêfleia,
devida per proprietária eli peSSl:lidef de ftRiffl81st'tSeetí'f'e1 li febre afiasa, sefá efemada até a àia
39 àe .bril àe e.à •••••. (Reàaçã. àaàa pela Lei R.O11.973/97)

~ 60 O l:Iftg8fftenta da tlHt8 prevista fie item 12 de TíttlltJ II da Ta"bela de IfleidêReia,
devida per f'f'6J'fieTáfie el:.lpessuider fie afliftl81 stlseetível à febre aftes8; sefá efeft:lade: (Redaçãe
àaàa pela Lei ".0 11.159/98)

a) até e dia 3Q ElejurJie, qtl8f1de relafl't'e ft6 eKereíeie de 1998; (Redaçãe dada f'e1a Lei
R.O 11.159/98)

a) até 6 dia 31 de dezcffthre, qliande relative ft6 eX:ereíeie de 1998; (Rcdsçãe dflda pela
Lei A.o 11,23W98)

b) ttté o dia 39 de ahril, nes demais eases, (Redoçãe dado f'lcla Lei fi,o 11.159198)
~ 6° O f'agameflte da tEHf:aprevisEa fia item 12 de TíRite II da Tabela de itleiàêfl:eia seftÍ

efetl:lede peles estaàeleeiftlefttes indl:lstriais, ttbtttedel:lces e cflffepastes de e:'Ies ttté e liltiftle die
~til de mês st:lbseqücft!e, inell:líde e meflffiftte de resf'aft9ftbilidade àes pf6f1tff:eres e deles retide.
(Rea8~ãe daEla f'ela Lei 11,° 11.563J.GO)

~ 6° - O pagamento da taxa prevista no item 12 do Título n da Tabela de Incidência será
efetuado até o último dia do mês subseqüente: (Redação dada pela Lei n,o 12,380105)

a) pelos entrepostos de ovos, estabelecimentos industriais e abatedouros, incluído o
montante de responsabilidade de produtores e deles retido; e (Redação dada pela Lei n,o
12.380(05)

b) pelos produtores de material genético, de animais reprodutores, de aves de postura
para fins de multiplicação e de animais doadores de sêmen, (Redação dada pela Lei n,O
12.380/05)

~ 7° O I"trgameftta do taxe afllJal prevista fie item I de Títtllo IX tia Tabela Ele
I8eiflêAeia ElMse fÍ em até 12 (de~e) p8reelas, "1ftfefffl:8 a ser defiflitift em Deereffi de Poder
Exeet:ltive, e ebedeeerl:Í, ainda, a6 segt:liflte: (Tnell:lide pela Lei 8.° 11.073/97)

9 7° - O pagamento da taxa anual prevista no Título IX da Tabela de Incidência dar-se-á
em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, e
obedecerá, ainda, ao seguinte: (Redação dada pela Lei 0,° 11.863/02)

a) todas as parcelas deverão estar compreendidas no exercício a que se referir a taxa;
(Incluído pela Lei n.O 11,073/97)

b) na hipótese de início de atividades, o valor devido no primeiro exercício será baseado
em estimativa de faturamento, constante do contrato ou do ato de outorga da autorização;
(Incluído pela Lei n,o 11,073/97)

c) nos demais casos, será devida relativamente ao faturamento obtido no exercício
anterior. (Incluído pela Lei n.o 11.073/97)

S 8° - Para o exercício de 1998, o valor da taxa prevista no item I do Título IX da Tabela
de Incidência será reduzido em 50% (cinqüenta por cento), (Incluído pela Lei 0.(1 11,073/97)

9 9° - A taxa prevista no item 8 do Título VI da Tabela de Incidência obedecerá ao
seguinte: (lncluido pela Lei n.O 11.169/98), (Vide Lei n.' 14.125/12)
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9 1° - Na hipótese da taxa mensal prevista no inciso III do item 4 do Título VII da
Tabela de Incidência, o pagamento dar-se-á até o 5° (quinto) dia útil do respectivo mês de
cobrança. (Redação dada pela Lei n." 11,561/00)

~ 2° É dispcflsade e pagaffi:cftte tia Taxa de Sef'Vi~esDi'fe~es etlje '(aler tetal ftfte
ftleftft~ftf',em eatla dectlmcata ac ltft'eeftà~ãa, a eqttivtl:lefttc ti: H) UFIR (U8itlaàc Fiscal dc
R~ferêacia). execte em fela~ãe às ttl'lffiSf'fe'listas na Títule V ElaTtlbela dc Ineidênei8.(Recltl~ã6
.!!<la~ela Lei fi." 19.606195)

9 2° - É dispensado o pagamento da Taxa de Serviços Diversos cujo valor total não
alcançar, em cada documento de arrecadação, o equivalente a 2 (duas) Unidades Padrão Fiscal
do Estado do Rio Grande do Sul (UPF-RS), exceto em relação às taxas previstas no Título V da
Tabela de Incidência. (Redação dada pela Lei 0.° 11.561/00)

9 3° - Sob pena de responsabilidade, nenhum servidor público poderá praticar ato sujeito
ao pagamento da taxa prevista nesta lei, sem exigir a prova do respectivo pagamento, (Redação
dada pela Lei n." 10.606195)

9 4° a Na hipótese das taxas previstas nos incisos TIl e IV do item 5 do Título VI da
Tabela de Incidência, o pagamento será efetuado até o dia 31 (trinta e um) de março de cada ano,
exceto no caso de início de atividades, quando serão pagas no ato, com base em declaração
escrita da empresa, informando a previsão de vendas para o primeiro ano. (Incluído pela Lei 0,°
10.909/96)

~ 5° O f'ttg8mCfttetia ttlN'af'fcvista fie item 7 ae TíRtle V] tia Tabela àe 18eidê8eia será
. • • o

S 5° - O pagamento da taxa prevista no item 7 do Título VI da Tabela de Incidência será
efetuado na forma e nos razos a se ruir: eda ão dada ela Lei 0.° 10.989/97)
Período de Industrializa ~o da uva

a) dezembro a maio (Redação dada
pela Lei n." 10.989197)

) junho a novembro (Redaçãn dad
ela Lei n." 10.989197)

http://www.al.rs.gov.brllegiscomp

Vencimento
m 30 de agosto, 20% do valor do débito; (Redação dad
ela Lei n." J 0.989197)
m 30 de setembro, 20% do valor do débito; (Redaçã
ada pela Lei n." 10.989197)
m 30 de outubro, 20% do valor do débito; (Redação dad
ela Lei n." 10.989197)
m 30 de novembro, 20% do valor do débito; (Redaçã
ada pela Lei n." 10.989197)
m 15 de dezembro, 20% do valor do débito; (Redaçã
ada ela Lei n." 10.989197
m 15 de dezembro, 100% do valor do débito, (Redaçã
ada ela Lei n." 10.989197)
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a) na hipótese de remessas para outras unidades da Federação ou para o exterior, o
pagamento será efetuado pelo remetente no momento das saídas das mercadorias; (Incluído pela
Lei n.' 11.169/98)

e) fia hipék3e de reeeaimefltes fler e3teaeleeiffieftte iftEltlsH'ial, e l'agaffieHte 3cm
cfuttlade pele E1cstiH&t:áfieftté e dia 10 de mês StibseqücHte. (IFlcluído "ele Lei R.O1I t 169/98)

b) na hipótese de recebimento por estabelecimento industrial, o pagamento referente a
todos os fatos geradores ocorridos no ano civil será efetuado pelo destinatário, em 5 (cinco)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira no dia 10 (dez) de março do ano
seguinte e, as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes. (Redação dada pela Lei 0.°
14.391113)

~ 10 - Nas operações realizadas entre produtores rurais ou entre produtores rurais e
estabelecimentos não discriminados no ~ 6° deste artigo, o pagamento da taxa prevista no item
J 2 do Título IJ da Tabela de Incidência a que se refere a presente Lei, poderá ser efetuado
diretamente por estes produtores e estabelecimentos, desde que discriminados na Nota Fiscal do
Produtor, até o último dia do mês subseqüente. (Incluído pela Lei n,O 12.380/05)

~ 11 - O pagamento da taxa prevista no Título X da Tabela de Incidência dar-se-á até o
dia 10 de cada mês, em parcela única, referente a todos os fatos geradores ocorridos no mês
anterior. (Incluído pela Lei n.'"' '2.469/06)

~ 12 - Os limites de utilização referidos no Título X da Tabela de Incidência referem-se
ao total de utilizações, por uma Autoridade Certificadora subseqüente, de um certificado digital
emitido pela AC-RS, seja para identificar pessoas fisicas, pessoas jurídicas, computadores ou
sistemas. (Incluido pela Lei n.o 12.469106)

~ 13 Fiea reduziEle em 25% €viftte e eiHea per eeRte) a wlaf ela tfef:apFeViSffiRe iteffi 7
da Titule VI da Tabela de hteiElêHeia; a ser page ",eles eslabeleeiffieflt6s ifleltl3triais fltle
efettlafeftl rec6lhiffieHt6, em valer eqtiivaleRte tl6 ela fCdtl~ã:a, à: enridaée Pe",resefltatiw da setar
viti ••..iflÍeele que teHha eelebftlàe e6ffi'êFlie eem ft Seere1ttria ela Agrietllttlt'ft, Peetlária e
Agt'eAegéeia, fias teffl'l:as das ~~ l° e 2° de art. 2° da Lei AO19.989, ele 13 de agasta de 1997.
(J:fI:c1uidapela Lei n.o 12.743/07)

9 13. Fica determinada a redução de 50% (cinquenta por cento), para vigorar no ano
seguinte, de acordo com o respectivo plano de trabalho aprovado pelo Conselho Deliberativo, do
valor da taxa prevista no item 7 do Título VI da Tabela de Incidência, a ser paga pelos
estabelecimentos industriais que efetuarem o recolhimento, em valor equivalente ao da redução,
à entidade representativa do setor vitivinícola que participe de convênio celebrado com a
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, nos termos da Lei n.o 10.989, de 13 de agosto
de 1997. (Redação dada pela Lei n.' 13.91 1/12)

~ 14 - A redução prevista no parágrafo anterior fica condicionada a que o recolhimento
à entidade representativa do setor seja efetuado nos prazos previstos no art. 6°, ~ 5°, para a taxa.
(Incluído pela Lei n.o 12.743/07)

~ 15 Fiea reell:lZide effi SOq'Ó €eiflE(tlCFltHP6f ceRte) e 'f'8leF da EltJtftpreviste fia item 2,
ifleisos 11e UI, de Título IV 8CFVi~osde Trâflsite, da Tabela de Incidêneia; a ser page 8a f'lf6va
eseFÍffi Ele legisla~ã:a de tfâflsite e/etl fia pre'lfl: de elire~ã:e veicular, aes eaflelidates rept'6vfleles,
qtle fCpetirem es e'tflmes Re praze mretime de 3Q (triRta) Elias. (JncltlíEle pela Lei A.° 13.551/10)

i.
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S 15. Fica reduzido em 50% (cinquenta por cento) o valor da taxa prevista no item 2,
incisos II e m, do Título IV - Serviços de Trânsito, da Tabela de Incidência, a ser pago na prova
escrita de legislação de trânsito e/ou na prova de direção veicular pelos candidatos reprovados
que agendarem a repetição do exame no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da
primeira reprovação. (Redação dada pela Lei n.o 13.983/12)

S 16. Extingue-se o direito à redução referida no S 15 aos candidatos que, reprovados,
não repetirem o exame dentro do período de 12 (doze) meses, contados a partir da abertura do
respectivo serviço de habilitação. (Incluído pela Lei n.O 13.983112)

~ 17. Fice redlil':ide em 4eq~ (flU8feflf:ftfiar eelita) e valer das lftlUt3 1"f'C'Iist:asfie item 1,
ifleise I, aHneas '~a" e "cl", e na item 2, ifteises I, 11e IH, de Títtlle IV Sef't'iç'es de TrlÍflsite, €la
Tabela de !fleidêflcia, fia f'E:fle't'flç'ãe Ela Cflfteil'tl ~\Taeieflal Ele lIaeili~ã:e GNU, per
eeflatlteres a partir de sesseffla c einco 8:flOSEle idadc. (Iflcltlído pcla Lei R.o 14.175/12)

S 17. Fica reduzido em 40% (quarenta por cento) o valor das taxas previstas no item I,
inciso T, alíneas "a" e "d", e no item 2, incisos I, 11e lII, do Título N - Serviços de Trânsito, da
Tabela de Incidência, na renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH -, por
condutores a partir de sessenta e cinco anos de idade. (Renumerado pela Lei n.O 14.391/13)

~ l7 O pag8ffieflt'6 Ela lt1'Xeflfe't'istfl fie item lEI Ele Titule VI de tlbela: de Ineidêfleia
dftf se á até e dia Ie de esda mês, em p8feeht úniea; refere8te a tedes es rates geradefcs
eeerrides fie mês aflterier. (Iflch:lide pela Lei H.o 14.185/12)

S 18. O pagamento da taxa prevista no item 10 do Título Vl da Tabela de Incidência
dar-se-á até o dia 10 de cada mês, em parcela única, referente a todos os fatos geradores
ocorridos no mês anterior. (Renumerado pela Lei n,o 14.391113)

~ 18 Fica redtJ:tiàe em se%- (eiflqtteftta per eeftt6) e 'veler ela taxa pl'e'vist:a fie item Ie
de Títule VI àfl TaBela de I8eidêfleie a ser page peles estaBeleeiffleflt6s ifldtt9tfiais que efehtftfeffi
e recoltlimcfl:te, em Y8lef cqtli'/elelite 86 tia redtt~ã:e, li efltidade fef'fesefltet:iya de seter el'Yateife
que pettieipe de eeftVêflie eelcaf8àe ceRi 8 Secretaria da AgrieulttIf8; Peettét'ie e Agreflegécie,
fies tel'fl'les dtt legisla~ãe vigente. (lfleltiÍcle pela Lei fl.o 14.185/12)

S 19. Fica reduzido em 50% (cinquenta por cento) o valor da taxa prevista no item 10
do Título VI da Tabela de Incidência a ser paga pelos estabelecimentos industriais que efetuarem
o recolhimcnto, cm valor equivalente ao da redução, à entidade representativa do setor ervateiro
que participe de convênio celebrado com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio,
nos termos da legislação vigente. (Renumerado pela Lei n.o 14.391/13)

S 20. O pagamento da taxa prevista no item 11 do Título VI da Tabela de Incidência:
(Incluído pela Lei n.O 14.665/14)

a) dar-se-á até o dia 10 de cada mês, em parcela única, referente a todos os fatos
geradores ocorridos no mês anterior; (Incluído pela Lei 0,° 14.665/14)

b) a cobrança desta taxa será exigível a partir da vigência desta Lei. (Incluído pela Lei
n.' 14.665/14)

AFl 7° A ifldefli~ão pele mefft fie pagaRiCflttl dlt9 obrigtl~ães tribul.1Í:fias deeeffefltes
desta Lei, ifleltisive ml:llt:as, eempreefldeffi também e equP/ale8te li àes'valel'ii':8Çãe da meeda; a
ser deteffilinada e exigida seg1:lflde e disposte fie 8l't 72 EleLei flO6.537, de 27 de te"eFeire de
1973, e elte~ães pesterieres.
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Art. 7° - A indenização pela mora no pagamento das obrigações tributárias decorrentes
desta lei, inclusive juros e multas, será determinada e exigida segundo o disposto na Lei nO6.537,
de 27/02/73, e alterações. (Redação dada pela Lei n' 10.606/95)

Parágrafo único - Relativamente às multas por infrações aplicam-se à taxa de que trata
esta Lei, no que couber, as disposições contidas na Lei nO 6.537, de 27 de fevereiro de 1973, e
alterações posteriores.

Arl 8° A base Ele eáleele Ela TaJt8 Ele 8ef'¥i~es Diverses é igt:tal a 150% (eeRte e
eiftqüeflifl ~er eeftte) Ele yaler ftemmal da Obrigafi!8e Reajustá¥el Ele Tessure Ete Estatie EleRia
Gffmcle cla S.I (ORTElRS):

tt) "t'igeflte fie ffiês de Ele:leffi8f6 de eX'ereície imedi8tBmeHtc tl:fttcrier, f'8fft es meses Ele
j8fl:ciP6 ajttr..hs;

8) vigcHte fie mês Elejufthe de cJff:reície resI'eetfr/e, flBl'ftes fl'lCSCSdejt:lilhe ti:de:tembre.

Pamgrafe tU'Iice A Sccretaria 6a F~cftda f'ublicaftí, semesiffilmcRte, Tebela de
htciElêReia iftElieftlttle e 'ffller 6a fffiffidc"t'i6a em fCl~ãe a cada sCf¥ifi!e, dCSf'fCltlflde as ff8~ães
il'lfcrieres fi Cr$ 10 (tiC:l crt:li:teires).

Art. 8° A base de eálcute da Tftxa de SCf¥i~es Di't'cI'SSS é igual a 150q~(ccRte c
ciHqücRta per ccnte) de Yffllerda Uftidadc Paàrãe Fiseal de EstaEle de Rie Cfftftdc fie 8ul (UPF
RS) Y/igcftte !'temês afttcrier ae da prestaçãe Ele servi~e. (Redflçãe da8a pela Lei 1'10 8.961/89)

~ 1° A Secretaria ElaFMeftda I'uhlieaf'tÍ fl'lCftstllmcRte tabela de ffieidêftcia, ifldiellflde e
valer da ~ deYida em relaçã6 8 e8d8 sef't i~e, despfCZf\flàe as fra~6es iflfcrieres a NC:l$ 9,91
(1:IfH ecnta.i'o). (Reaaçãe aatia pela Lei nO 8.9(1189)

~ 2° O àisps9"te neste 8t'ttge Rã6 sc 8flliea aes set'\ri~es previstos fies i£cH:s17 c 18 ae
Títl:il6 IV SCfVi~os àe Tfâftsito da Ta:hcla ae lneidêftcie; cuja hase de eálettle é e 'f/8lof yellul
ào vcíeHle, 8puftlode segl:lftdo es Cf'itérios estabeJceiàes pcla Lci }lo 8.115185 e altefft~ees.
(Recl.çila cl.cl'rel. Lei o' 8.961/89)

Art. 8° A b8se de cálettle da Tena de SefYi~es Oh eFSes é igl:l81ae 'Ialor àa Uftida6e
.PedFãe Fise81 de E9't8àe àe Rie Gfftftde 60 Sul (upF RS) vigente fiO mês ftfltcÃor ae da
f'fCSiflçee d6 sef't'i~o. (Reaar:ãe daEla pela Lei AO 9.223/91)

P8f'ágl'ftf6 ti:Hiee A SeCretftFi8 da F!l2:eflda puhlicará meftsalmeftte tabel8 de ifteidêfleia,
i.uiie8flde o 'i'816£d8 m-,£8aevida em fel8~ãe 8 eada sef't'Íçe, àes~remndo 8S ~ães iftferieres a
C,$ 0,0 I (.'" eeOHl'Ia). (Recl.~àa cl.cl. rei. Lei o' 9.223/91) (REVOGADO pela Lei n'
10.247/94)

~ l° A SecrciflÃa da FMeftde ptthlie8fá fl'leftSftlmente 8 Ttl:hela de IfteiElêneie; resultaftte
da eeft'/ersàe Ela UPf *6 em fCal, desf}fCamae 89 ffft~6eS iftferieres a ttm eeflftfrle CR$ 9,0l).
(lftcluíde pela Lei 1'10 10.247/94)

~ 2° Fica diSf'eflsada 8 f'tthliea~ão d8 kthcla a tjuc se rererc O ptlfágrafe 8Rterier fta
h~étese de ftfte ftttr/cr ¥9ri~àe do w16f d8 UPF RS. (hlCh:lído pela Lei ft° IQ.247/94)

Art. 8° A base dc calcul6 d8 TftJffi de Sep+,itles Diverses é igtttl:l ao valor da URià8fic
Fiscal êe Referêftcia (UFIR) 'ligCfltC 8:6 mês flftterier 86 da pre~ãe êe sef¥i~e.(Rcd~ão clstla
pela Lei fiO 10,606195)
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Art. 8° - A base de cálculo da Taxa de Serviços Diversos é igual ao valor da Unidade
Padrão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul (UPF-RS) vigente no mês anterior ao da
prestação do serviço. (Redação dada pela Lei n' 11.561/00)

Pttrtígf'fl:'ffiúftice A 8eeretMia da Fa:zclula pttblie8:l'lÍ:a Tabela de Ineidência eem vaiares
expressas em Reais, deSf'Fel:8Iltleas fffifecs inferief'es a um ecfttftve (R$ 0,01). (Reclar;ãe clada
pel. Lei .' 10.606195)

9 l° - A Secretaria da Fazenda publicará a Tabela de Incidência com valores expressos
em Reais, desprezando as frações inferiores a um centavo (R$ 0,01). (Renumerado pela Lei n°
10.989197)

9 2° • A taxa prevista no item 7 do Título VI da Tabela de Incidência fica reduzida para
25% (vinte e cinco por cento) do seu valor no caso de uva industrializada para produção de suco
concentrado. (Incluído pela Lei nO 10,989197)

~ 3° - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos incisos I e 11, do item 4 do
Título vn da Tabela de Incidência, nos quais, para a cobrança da taxa, se fará incidir o
percentual determinado sobre o valor de face das cartelas. (Incluído pela Lei nO 11.561/00)

S 4° - Para fms de determinação da taxa prevista no Título IX da Tabela de Incidência,
os contribuintes informarão, até o dia la (dez) de janeiro de cada ano, o valor do faturamento
bruto do exercício anterior. (Incluído pela Lei n,o 11.863102)

Art. 9° - A fiscalização da Taxa de Serviços Diversos compete à Secretaria da Fazenda,
por intermédio dos órgãos de fiscalização tributária, que expedirão, para tal finalidade, as normas
e instruções necessárias.

Parágrafo único - A competência para fiscalizar a Taxa de Serviços Diversos,
relativamente aos itens 1 a 8 do Título VII da Tabela de Incidência, poderá ser delegada à
Loteria do Estado do Rio Grande do Sul- LOTERGS. (Incluído pela Leí n' 11.561/00)

Art. 10 - Revogam~se as disposições em contrário.

Art 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 1° de janeiro de 1986.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 19 de dezembro de 1985.

Legislação compilada pelo Gabinete de Consultoria Legislativa.

ANEXO Á LEI N° 8.109, DE 19-12-85
(Redação do Anexo dada pela Lei 0.° 10.909/96 - redações anteriores clique aqui)

TABELA DE INCIDÊNCIA (em UFIR).
(Redação dada pela Lei n.' 10.909196)

* substitulda por UPF pela Lei n.O 11.56110Q, mas mantida em UFIR na redação original

1- SERViÇOS EM GERAL
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(Incluído pela Lei n.O 11.073/97)
5 - Certificados, taxas e serviços em geral:
J - certificado mensal de regularidade de sistema de alarme bancário, por
agência
II tftxa cle eh8fflsda iftde,'ida "ar tlisp8ra acidental de f1:18ffflcb8fl:céfie eleli
ehftftUltla 8tPft'vés de f8stl'cftfflet1te (fB:6ftitef8~iie) OHsimilares, ne Esktde eu fere
dele, fJ8gá-vel até e tíltimo dia de rCSflceti't'o mês, por disp8f6
(REVOGADO pela Lei n.o 13.917112)
lU - certidão, inclusive busca, de perícias diversas, exceto as destinadas à
instrução de processo criminal:
a) na sede
b) fora de sede
IV - fotografia, que acompanha laudo pericial, por unidade
V - vistoria em estádios, ginásios e campos de futebol, anual:
a) até 1.000 pessoas
b) de 1.000 a 3.000 pessoas
c) de 3.000 a 5.000 pessoas
d) de 5.000 a 10.000 pessoas
e) mais de 10.000 pessoas
V] set;'i~e de segufftHÇltl pre','cftti'f'ft prestada em cvcfttos CSf'SFtiv6S e de I~f,
com eObF8ft~8de lftgresso, POf f'olieial Ffliliffir/.fiof8
(REVOGADO pela Lei n.o 13.917/12)

No Co~o de 80ffibeiFes

(; Sef\'i~os especiais 880 eft'lergeeeiais, po!' homemllJof8
6 - Exame:
(Redação dada pela Lei n.o 11.073/97)
I~de capacidade técnica para manuseio de arma de fogo
(Redação dada pela Lei n.O 11.073/97)
ll- de aptidão psicológica para manuseio de anna de fogo
(Redação dada pela Lei n.O 11.073/97)
7 - Serviços Especiais não emergenciais, por homemlhora
(Incluído pela Lei n.o 11.073(97)

IV SERVIÇOSDE TRÂ~ISITO

1 EXl"eàiç:ãe:
I àe Cluteira Naeioflal àe Ilabil~8o:
a) primeim fl8biliffiç:ãe, lfl:elusive reflovaç:8o sifflf'les e ft'ltid8flça de eMe!joRa
b) habilitação àe estreFtgctFo
e) 28 "lia
I ele Certeifft Naeiollal de llebilitaç:ãe (CNH) e PCffflisSBO,,8ftI: Dirigir (PD),
por àoeumellt6
(Redoção dada relo bei "." 13. 197/!l9)
a) primeira habilitação, illehlsive reflo¥ação sil'tlf'lcs e ffitidft8f8: de e&tegoria
(Redoção dftdo relo bei "." 13.197199)
b) habilitaç:fto de estfftflgeifO

http://www.al.rs.gov.brl1egiscomp

30,00

440,00

120,00
180,00
10,00

250,00
300,00
350,00
500,00

1.000,00

28,00

28,00

25,00

2,8373

3,1526
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