
MANUAL DO ALVARÁ:

• Todas as solicitações abaixo mencionadas deverão ser protocoladas junto ao Atendimento do

Setor de Alvará na Secretaria de Finanças (CFL). E Todo o processo protocolado junto à Prefeitura

Municipal de Passo Fundo/RS poderá ser consultado via “site”, na aba serviços - item protocolo -

consulta de processos.

• No  caso  de  situação  envolvendo  Escritório  de  Contabilidade,  deverá  ser  apresentada

Procuração, além de cópia do RG e CPF;

• No caso de protocolo de terceiros, deverá ser apresentada autorização e/ou procuração, além de

cópia do RG e CPF e;

• Deve-se preencher o requerimento, que consta no “site” municipal, junto à aba serviços – alvará

- em formulário de requerimento.

• OBSERVAÇÃO: Em caso de atividades desenvolvidas na própria residência, basta preencher a

DECLARAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM ÂMBITO UNIFAMILIAR RESIDENCIAL,

conforme modelo constante na aba serviços – alvará. E no caso de se tratar de atividade sem portas

abertas, sendo o ambiente estritamente residencial, o mesmo deverá preencher a  DECLARAÇÃO

DE ALVARÁ COM ENDEREÇO EXCLUSIVO PARA CONTATO,

• Depois  de  preenchido  o  requerimento  e  juntados  os  documentos,  o  requerente  deverá

comparecer  ao  atendimento  geral  da  Coordenadoria  de  Fiscalização  e  Licenciamento

(CFL)/Secretaria  de  Finanças  para  protocolar  o  pedido  e  cadastrar  a  inscrição  municipal,

observando que,  o recebimento dos documentos por parte do CFL não implica a aceitação dos

dados, além do que,  é de inteira responsabilidade do requerente as informações prestadas (vide

decreto  127/07,  art.  10)  e  o  prazo  máximo  para  expedição  do  Alvará  de  Localização  e

Funcionamento (ALF) provisório e/ou definitivo será de 15 dias úteis a contar do 1° dia útil do

protocolo (vide decreto 127/07, art. 15).

• No caso de protocolo de pedido com falta de documentos ou que os documentos não confiram

com os dados informados o requerente terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de toda

documentação faltante, sob pena de arquivamento do pedido e aplicação das medidas cabíveis.

Documentos solicitados conforme o decreto 127/2007, para cadastramento de Inscrição

junto ao Município:

a) Cópia do RG e CPF;

b) Cópia do protocolo de solicitação de vistoria do Corpo de Bombeiros (se houver escritório ou

estabelecimento com portas abertas ao público);



c) Cópia da guia do IPTU do local para enquadramento no PDDI. E ainda cópia da carta de habite-

se e/ou matrícula do imóvel que conste a averbação da área edificada.

PESSOA FÍSICA:

Apresentar os documentos referidos nas letras a; b e c); mais a Cópia do Registro no Órgão de

Classe (ex.: médico, dentista, advogado, corretor de imóveis e demais profissionais liberais);

PESSOA JURÍDICA:

a) Cópia do RG e CPF dos sócios;

b) Cópia do Requerimento de Empresário, Estatuto e cópia da ata da última eleição e Contrato

Social, conforme for o caso;

c) Cópia do CNPJ;

Para  as  atividades  em que seja  exigido  o  Relatório  de  Impacto  de  Vizinhança  (RIV)  o

requerente  deverá  consultar  o  PDDI  (vide  Lei  Complementar  170/06,  artigos  121  a  128).

Consulta na seção de legislação do “site municipal”.

          Com relação às atividades de igrejas, boates, casas noturnas, casas de shows, clubes de dança,

bares com pista de dança, dentre outras, deverão ser apresentados além dos documentos acima os

seguintes documentos:

a) Projeto de Isolamento Acústico do local;

b) Laudo de Isolamento Acústico, realizado por profissional habilitado, nos termos da legislação

(vide Lei Complementar 170/2006);

c) Cópia do Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros (LVCB) e;

d) Relatório  de  Impacto  de Vizinhança  RIV (anexo V,  do PDDI).  Destacando que,  deverá  ser

consultado  o  enquadramento  de  acordo  com cada  atividade  no  PDDI  (Lei  Complementar

170/2006, art. 121 a 128).

Para  licenciamento  das  ATIVIDADES  DE  ALTO  RISCO,  tais  como,  Comércio  de

Combustíveis,  Comércio  de  Gás  e  Comércio  de  Fogos  de  Artifício,  dentre  outras,  deverá  ser

apresentado o LVCB, (vide decreto 127/2007, anexo I).

 

Documentos Necessários para Alteração de Endereço:

a) Cópia do RG e CPF do titular ou sócio-administrador ou membro da diretoria da entidade;

b) Cópia do protocolo de solicitação de LVCB (se houver escritório ou estabelecimento com portas

abertas ao público);

c) Cópia da guia do IPTU do local (p/ localização correta do imóvel).



Documentos necessários para Alteração de Razão Social e Inclusão ou Alteração de

Atividades:

Alteração de Razão Social:

a) Cópia do RG e CPF do titular ou sócio-administrador ou membro da diretoria da entidade;

b) Cópia do requerimento de Empresário, Estatuto ou Contrato Social; 

b) Cópia do CNPJ;

Alteração de Sócios e/ou membro da diretoria:

a) Cópia do RG e CPF dos sócios ou membros da diretoria da entidade; 

b) Cópia do Estatuto ou Contrato Social já alterado e; 

c) Cópia da ata da última eleição.

 

Documentos necessários para Encerramento das Atividades (Baixa de Inscrição):

a) Cópia do RG e CPF do titular ou sócio-administrador ou membro da diretoria da entidade;

b) Recolhimento do Talonário em branco para inutilização (se possuir talonário);

c) Requerimento e Termo de Encerramento preenchidos e assinados (fornecidos no atendimento),

d) No caso de Baixa Retroativa, deverá ser apresentada a referida Certidão de Inatividade e/ou

Baixa junto a Receita Federal. Em caso de Pessoa Física poderá ser apresentada a carteira de

trabalho, contracheque e comprovante do INSS, dentre outros) e;

Documentos necessários para a Venda de Alimentos, Refrigerantes, Sucos e Similares

sem Teor Alcoólico, de Propulsão Humana e de Veículo Automotor. 

Propulsão Humana:

a) Cópia do RG e CPF;

b) Cópia do CNPJ, MEI, Requerimento do Empresário e documentos dos sócios ser for o caso;

c) O contribuinte não pode estar inscrito em divida ativa;

d) Requerimento, que consta no “site” na aba serviços - alvará - em formulário de requerimento,

onde  deve ser informado,  o objeto do seu comércio,  o horário de funcionamento e  dias da

semana, indicação de três endereços para possível autorização, sendo que,  o  local escolhido

deverá ser fixo e por fim, em caso de ter pessoa auxiliar, a mesma deverá apresentar cópia do

RG e CPF.

A autorização terá validade para o exercício corrente, ficando a renovação sob análise do

CFL e somente após o deferimento da autorização, será lançada a taxa de comércio eventual para

pagamento,  sendo  que  a  mesma terá  valor  de  120 UFM (1  UFM = R$ 3,0663)  e  poderá  ser



parcelado em até 4 vezes. A liberação da autorização ocorre no pagamento da primeira parcela, bem

como, somente após o deferimento da autorização será lançada a taxa de comércio eventual para

pagamento.

Veículo Automotor:

Deverá  ser  apresentada  toda  a  documentação  referida  nas  letras,  a,  b  e  d,  além de  ser

necessário anexar cópia do documento do veículo, o qual deve estar emplacado em Passo Fundo,

bem como,  o  tempo  de  residência  no  município.  A autorização  terá  validade  para  o  exercício

corrente, ficando a renovação sob análise do CFL e somente após o deferimento da autorização, será

lançada a taxa para pagamento, sendo que a mesma terá valor de 300 UFM (1 UFM = R$ 3,0663) e

poderá ser parcelado em até 4 vezes. A liberação da autorização ocorre no pagamento da primeira

parcela, bem como, somente após o deferimento da autorização será lançada a taxa de comércio

eventual para pagamento.

O requerente não pode ter outra atividade já cadastrada e exercida no Município, somente

venda de alimentos  (vide Lei  Complementar n° 81/99)  e  observando que,  após a  emissão da

referida Autorização,  o Processo Administrativo é encaminhado para Vigilância Sanitária, para o

devido prosseguimento.

OBSERVAÇÃO: Para  ambos  os  casos,  a  distância  mínima  de  estabelecimento  com ramo  de

atividade similar é de 70 metros, bem como, a distância mínima de outro comércio ambulante, deve

ser  de  100  metros,  seja  de  propulsão  humana  ou  veículo  automotor,  além de  que,  depois  de

preenchido  o  requerimento  e  juntados  os  documentos,  o  contribuinte  deverá  comparecer  no

atendimento geral da CFL/Secretaria de Finanças, para protocolar o pedido e cadastrar a inscrição

municipal.

Documentos Necessários para Circos e Parques de Diversões.

Para a Liberação e Autorização da Atividade de CIRCO:

a) Cópia do RG e CPF do Responsável pela Empresa;

b) Cópia do CNPJ;

c) Cópia do Contrato de Locação do Terreno;

d) Laudo da Lona e da Montagem da Estrutura e;

e) Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros (LVCB).

Somente após o deferimento da autorização será lançado a taxa de comércio eventual, bem

como, no que se diz respeito à Taxa, informa-se que, a mesma se refere ao número mínimo de dias,

que é delimitado por 10 dias. Assim, pode-se observar que, para 10 dias (60 UFMs) e mais de 10

dias (15 UFM por dia). O valor atual da UFM é de R$ 3,0663. 

OBSERVAÇÃO: O vencimento da guia deve ser de no máximo dois dias antes da estréia.



Para a Liberação e Autorização da Atividade de PARQUE:

a) Cópia do Laudo de Vistoria do Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro de Segurança do

Trabalho,

b) Apresentar a Cópia da ART paga;

c) Laudo da Parte Elétrica e Laudo da Montagem da Estrutura e;

d) Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros (LVCB).

OBSERVAÇÃO: A referida documentação deve ser apresentada antes da abertura do Parque e o

contribuinte,  deve  após  preencher  o  requerimento  e  juntar  os  documentos  comparecer  no

atendimento geral da Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento/Secretaria de Finanças para

protocolar o pedido.

• TABELA  DE  REFERÊNCIA  PARA  ALVARÁ  DE  LOCALIZAÇÃO  E

FUNCIONAMENTO (ALF).

• Para visualizar a Tabela Anual da UFM (vide aba serviços – Alvará – Unidade Fiscal

Municipal).

ALVARÁ UFM
Sem Funcionários   22,00
Até 05 Funcionários   25,00
Até 10 Funcionários   48,00
Até 20 Funcionários   72,00
Até 40 Funcionários 120,00
Profissionais Liberais   41,00
Casas de Jogos/Bingos 250,00
Boates/Motéis 250,00
Atac. Dist. Cigarros e Bebidas 250,00
Bancos/Factoring 250,00
Seguradoras/Concessionárias 250,00
Camelô 150,00
Autorização Propulsão Humana 120,00
Autorização Veículo Automotor 300,00


