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Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, denuncie ao Conselho Tutelar - Disque 100.

Grégora Fortuna dos Passos,
SECRETÁRIA DE GOVERNO MUNICIPAL.

 
 
 

DECRETO Nº 21.492, DE 5 DE ABRIL DE 2021.
 
 
 
 
 
 

Regulamenta a Lei n° 8.499, de 26 de março de 2020, que dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre
exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Município como agente normativo e regulador.

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que lhe confere o art. 94 da Lei Orgânica do Município,
 
 

DECRETA:
 
 
Art. 1º Regulamenta a Lei n° 8.499, de 26 de março de 2020, que dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre
exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Município como agente normativo e regulador, nos seguintes
termos.
 
Art. 2º São consideradas atividades econômicas de baixo e médio risco, para os fins do disposto nos incisos I e II, do artigo 3º, da
Lei n° 8.499, de 26 de março de 2020, aquelas relacionadas no Anexo I deste Decreto.

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá emitir, a pedido do interessado, declaração de isenção de licenciamento para
atividades econômicas de baixo risco.
 
 
CAPÍTULO I
DA CLASSIFICAÇÃO
 
 
Art. 3º Para os fins do disposto no inciso I, do artigo 3º, da Lei Municipal nº 8.499, de 26 de março de 2020, são consideradas de
baixo risco, para o efeito específico e exclusivo de dispensar a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica,
aquelas atividades que se qualifiquem, simultaneamente, como de:
 
I - baixo risco referente às normas sanitárias, ambientais, incluindo sobre o ambiente do trabalho, e econômicas, na forma do
caput do art. 5º; e
 
II - baixo risco em prevenção contra incêndio e pânico na forma do caput do art. 6º.
 
 
Parágrafo único. Para fins de dispensa de Alvará Sanitário não será aplicado o art. 6º, e sim critérios relativos à natureza das
atividades, aos produtos e insumos relacionados às atividades e à frequência de exposição aos produtos ou serviços, dispensando
automaticamente as atividades de baixo risco sanitário, independentemente do risco em prevenção contra incêndio e pânico.
 
Art. 4º Para os fins do disposto no inciso II, do artigo 3º, da Lei Municipal nº 8.499, de 26 de março de 2020, são consideradas
atividades de médio risco aquelas relacionadas como tal no Anexo I deste Decreto, para o efeito específico de emissão,
automaticamente após o ato de registro, de alvará de funcionamento de caráter provisório.
 
§ 1º O Alvará Sanitário terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da sua concessão.
 
§ 2º A inspeção sanitária para as atividades de médio risco, ocorrerá posteriormente, no prazo de 1 (um) ano, a contar da
expedição do Alvará Sanitário, sendo que a não realização ensejará a renovação automática.

Art. 5º A classificação do grau de risco urbanístico, sanitário e ambiental estão relacionadas no Anexo I do presente Decreto.
 
Parágrafo único. Para as atividades econômicas cuja determinação do risco sanitário dependa de informações, o responsável legal
deverá responder perguntas constantes no Anexo II - Relação das Perguntas para Classificação das Atividades Dependentes e
Informações, durante o processo de licenciamento, que remeterão para o alto, médio ou baixo risco, informação constante no
Anexo III - Classificação do Risco Sanitário de Acordo com as Respostas.
 
Art. 6º Para fins de prevenção contra incêndio e pânico, qualificam-se como de baixo risco aquelas atividades realizadas:
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I - na residência do empreendedor, sem recepção de pessoas; ou
 
II - em edificações diversas da residência, se a ocupação da atividade tiver ao todo até 200 m² (duzentos metros quadrados) e for
realizada:
 
a) em edificação que não tenha mais de 03 (três) pavimentos;
 
b) em locais de reunião de público com lotação até 100 (cem) pessoas;
 
c) em local sem subsolo com uso distinto de estacionamento;
 
d) em local que não haja líquido inflamável ou combustível acima de 1000 L (mil litros); e
 
e) em local que não haja gás liquefeito de petróleo (GLP) acima de 190 kg (cento e noventa quilogramas).
 
§ 1º A classificação do grau de risco especificada no caput deste artigo, não guarda relação com a classificação do grau de risco
definida pelo Corpo de Bombeiros.
 
§ 2º É obrigação do empreendedor, previamente ao início de suas atividades e independentemente da classificação, avaliar a
atividade econômica, a luz das normas vigentes, quanto as características físicas da edificação, o uso principal e as medidas de
segurança contra incêndio para determinação dos parâmetros de proteção contra incêndio.
 
Art. 7º A classificação da atividade econômica, em qualquer porte, não desobriga a observação do contido no Plano Diretor
Municipal PPDI, Lei Complementar Municipal nº 589/2019, ou outra que venha a sucedê-la, bem como em demais legislações
correlatas.

Art. 8º Independentemente da classificação da atividade econômica, é obrigação do empreendedor, previamente ao início de suas
atividades, realizar a sua inscrição, para fins tributários, no Cadastro Econômico do Município, junto à Secretaria da Receita
Municipal, na forma prevista pelo Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994 e suas
alterações.
 
§ 1º O exercício de atividade econômica em situação irregular não desobriga o contribuinte do recolhimento dos Tributos, nem da
emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, quando exigível.
 
§ 2º Em atendimento ao disposto no art. 9º, da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, faz-se necessário também, o
preenchimento dos Anexos IV, V e VI.
 
 
Art. 9º A responsabilidade legal pelas informações declaradas e pela classificação das atividades será do requerente.
 
§ 1º O fornecimento de informações ilícitas ou inexatas são passíveis de sanções administrativas, bem como criminais, previstas
na legislação vigente, podendo também o responsável técnico ser corresponsabilizado, após apuração de danos ou prejuízos
decorrentes de culpa ou dolo.
 
CAPÍTULO II
DA APROVAÇÃO TÁCITA
 
Art. 10. O Poder Público deverá garantir que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica, desde que
cumpridos todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do
prazo máximo estipulado para a análise de seu pedido, e, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente
importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses de licenciamento ambiental e demais casos
expressamente vedados em lei.
 
§ 1º O prazo de que trata este artigo será fixado em cada caso, considerando o grau de complexidade de cada licenciamento,
respeitando o disposto nos arts, 11 e 12 do Decreto Federal nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019.
 
§ 2º O instituto da aprovação tácita não se aplicará quando:
 
I - as solicitações versarem sobre questões tributárias de qualquer espécie ou de concessão de registro de marcas;
 
II - a decisão importar em compromisso financeiro da Administração Pública; e
 
III - houver objeção expressa em tratado vigente no País.
 
 
CAPÍTULO III
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
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Art. 11. A primeira vistoria será orientadora para atividades econômicas de médio risco, devendo ser lavrada notificação com
prazo para adequação das irregularidades observadas.
 
Parágrafo Único. O disposto no caput não se aplica quando houver grave risco sanitário que possa produzir efeitos nocivos ou
prejudiciais à saúde humana.
 
Art. 12. As vistorias necessárias à emissão de licenças e de autorizações de funcionamento, bem como as demais vistorias de
interesse do Município, deverão ser realizadas após o início de operação da atividade.
 
Parágrafo Único. O disposto no Caput não se aplica às atividades classificadas como Alto Risco Sanitário.
 
Art. 13. Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias, definidas no art. 2º da Lei Federal
nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades estabelecidas no art. 10 da
referida Lei Federal.
 
Art. 14. Caso o Município não promova as respectivas vistorias no prazo de vigência do Alvará de Funcionamento Provisório, este
se converterá automaticamente, em definitivo, desde que atendidas, por parte do requerente, as exigências da
documentação necessária para liberação do alvará.
 
 
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 15. Os direitos de que trata a Lei Federal nº 13.874, de 2019, serão compatibilizados com as normas que tratam de segurança
pública, meio ambiente, sanitária ou saúde pública, posturas, acessibilidade, prevenção de incêndio e pânico e tributos, mediante
procedimentos simplificados para obtenção destes atos públicos de liberação.
 
§ 1º Em caso de eventual conflito de normas entre o disposto na Lei Municipal e/ou neste Decreto e uma norma específica, seja
ela federal ou estadual, que trate de atos públicos de liberação ambientais, sanitários, de saúde pública ou de proteção contra o
incêndio, estas últimas deverão ser observadas, afastando-se as disposições desta Lei.
 
§ 2º Se a atividade econômica, por sua natureza e nos termos da Lei Complementar Estadual nº 14.376, de 26 de dezembro de
2013, exigir o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios - APPCI ou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros -
CLCB, quando da fiscalização o empresário deverá apresentar, sob pena de autuação:
 
I - Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB, obtido por meio eletrônico;
 
II - protocolo do Plano de Prevenção contra Incêndio, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT de projeto e execução, momento em que receberá um ato público de liberação provisório,
ficando, a licença definitiva, condicionada à apresentação do APPCI.
 
Art. 16. Casos omissos neste Decreto serão definidos pelo Comitê para Gestão da Declaração Municipal de Direitos de Liberdade
Econômica.
 
Art. 17. Fazem parte deste Decreto os anexos:
 
I - Anexo I - classificação das atividades econômicas;
 
II - Anexo II - relação das perguntas para classificação das atividades dependentes de informações;
 
III - Anexo III - classificação do risco sanitário de acordo com as respostas ;
 
IV - Anexo IV - autodeclaração de ponto de referência e contato;
 
V - Anexo V - autodeclaração de enquadramento, e
 
VI - Anexo VI - autodeclaração de enquadramento sanitário para atividades de baixo e/ou médio risco sanitário.
 
 
Parágrafo Único. Os anexos relacionados no caput estarão disponíveis no site www.caxias.rs.gov.br, inclusive a classificação das
atividades econômicas de Alto Risco por secretaria.
 
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
 
Caxias do Sul, 5 de abril de 2021; 146º da Colonização e 131º da Emancipação Política.
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Adiló Didomenico,
PREFEITO MUNICIPAL.

 
Grégora Fortuna dos Passos,

SECRETÁRIA DE GOVERNO MUNICIPAL.
 

Élvio Gianni,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO.
 
https://caxias.rs.gov.br/servicos/desenvolvimento-economico/lei-de-liberdade-economica
 
 
 
 
 

Poder Executivo
Secretaria de Governo Municipal
 

SÚMULA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
 
 
SMOSP- Contratante: Município de Caxias do Sul
Contratado: AVENSI CONSTRUTORA LTDA
Objeto: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato 381/2020, para reajuste contratual, no percentual de 3%, e acréscimo de quantitativos,
referente reparação e reposição de pavimentos em paralelepípedos e blocos intertravados de concreto, passeio públicos e meios-
fios em diversas ruas do Município.
Valor global: R$ 698.820,76(Seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte reais e setenta e seis centavos).
Modalidade: Dispensa nº 84/2020
Processo nº 2020/14449
 
SMOSP- Contratante: Município de Caxias do Sul
Contratado:CODECA – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL.
Objeto: Termo Aditivo nº 07 ao Contrato 418/2018, referente a Estrada Municipal Arziro Galafassi, para prorrogação de prazo
contratual pelo período de 180(cento e oitenta) dias e alteração de dotação orçamentária do exercício financeiro de 2020 para o
exercício financeiro de 2021.
Valor global: R$ 0,00
Modalidade: Dispensa nº 44/2018
Processo nº 2018/20908
 
SMSPPS – Contratante: Município de Caxias do Sul
Contratado: IMOBILIÁRIA TERRA E LAR LTDA.
Objeto: Termo Aditivo nº 06 ao Contrato 751/2015, para prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 meses, a locação
que abriga a Central da Guarda Municipal.
Valor estimado: R$ 74.400,00(Setenta e quatro mil e quatrocentos reais).
Modalidade de Licitação: Dispensa nº
Processo nº 2015/13894
 
Os atos foram ratificados pelo Prefeito Municipal
Fundamento legal: Dispositivos da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Municipal n. 5.285/1999
e demais normas aplicáveis.

Procuradoria-Geral do Município
Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor
 
O PROCON Municipal de Caxias do Sul / RS vem promover a baixa e arquivamento definitivo das reclamações a seguir
relacionadas:
 
43.003.001.21-0000014; 43.003.001.20-0003144; 43.003.001.21-0000020; 43.003.001.21-0000035; 43.003.001.21-0000032;
43.003.001.21-0000017; 43.003.001.21-0000058; 43.003.001.20-0000839; 43.003.001.20-0001362; 43.003.001.19-0002559;
43.003.001.21-0000024; 43.003.001.19-0005071; 43.003.001.21-0000029; 43.003.001.20-0003131; 43.003.001.20-0003049;
43.003.001.21-0000013; 43.003.001.19-0006217; 43.003.001.19-0008466; 43.003.001.19-0007487; 43.003.001.19-0008574;


