
 

*Lei Complementar 489/2012: 

LEI COMPLEMENTAR Nº 489, DE 31 DE MAIO DE 2012. 
(Regulamentada pelo Decreto nº 26200/2012) 
 
 
DISPÕE SOBRE O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PROVISÓRIO, ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E 
PERMANÊNCIA PRÉ-OPERACIONAL E LICENÇA ESPECIAL 
PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. 
 
 
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei 
Complementar: 
 
Art. 1º Poderá ser concedida Licença Pré-Operacional para 
empreendimentos que comprovem a viabilidade da atividade para 
a localização pretendida e a aprovação, pelo órgão competente, 
do projeto da obra. 
 
§ 1º A licença concedida na forma indicada neste artigo tem 
validade apenas para fins cadastrais e será expedida após prévia 
vistoria no local onde se instalará o estabelecimento, restando 
dispensado o cumprimento das exigências para a concessão do 
licenciamento definitivo. 
 
§ 2º A validade da licença está condicionada ao pagamento da 
taxa equivalente a 46,0000 (quarenta e seis) Unidades Fiscais de 
Referência Municipal, de que trata a Lei Complementar nº 113, de 
18 de dezembro de 2000. 
 
§ 3º A licença terá validade para o ano-calendário de sua 
emissão, sendo permitida a sua renovação para os exercícios 
subsequentes, desde que mantida a situação que ensejou a sua 
concessão. 
 
§ 4º A Licença Pré-Operacional não autoriza, em nenhuma 
hipótese o início das atividades do estabelecimento que a detém. 
 
§ 5º Mediante requerimento do contribuinte e desde que sejam 
cumpridos os requisitos legais, será concedido o licenciamento 
definitivo. 
 
Art. 2º Fica instituído o Alvará de Funcionamento Provisório 



destinado a formalizar o exercício de atividades econômicas de 
baixo risco, e permitir o início das operações do estabelecimento 
imediatamente após o ato de registro empresarial, sem a 
necessidade de vistorias prévias por parte dos órgãos e entidades 
licenciadoras. 
 
§ 1º Para a obtenção do Alvará de Funcionamento Provisório 
deverão ser observadas as seguintes condições: 
 
I - comprovação da realização do registro empresarial na Junta 
Comercial, 
 
II - comprovação da obtenção do parecer de viabilidade deferido, 
atestando a permissão do exercício da atividade na localização 
pretendida, 
 
III - assinatura do Termo de Ciência e Responsabilidade. 
 
§ 2º O Termo de Ciência e Responsabilidade constitui instrumento 
em que o empresário ou responsável legal pela sociedade firma 
compromisso, sob as penas da lei, de observar os requisitos 
exigidos para funcionamento e exercício das atividades 
econômicas constantes do objeto social, para efeito de 
cumprimento das normas de segurança sanitária, ambiental e de 
prevenção contra incêndios. 
 
§ 3º O Alvará de Funcionamento Provisório converter-se-á em 
Alvará de Licença para Localização e Permanência nos seguintes 
casos: 
 
I - quando os órgãos ou entidades competentes não promovam as 
respectivas vistorias no transcurso do seu prazo de vigência, 
 
II - após o cumprimento das condições de localização e 
permanência, conforme definido na legislação, atestado pelos 
órgãos e entidades competentes. 
 
§ 4º O Alvará de Funcionamento Provisório terá vigência até sua 
conversão em Alvará de Licença para Localização e 
Permanência, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 120 
(cento e vinte) dias contatos da sua emissão, ressalvado o 
disposto nos §§ 9º e 10 deste artigo. 
 
§ 5º Consideram-se atividades econômicas de alto risco aquelas 
que exigem vistoria prévia por parte dos órgãos e das entidades 
responsáveis pela emissão de licenças e autorizações, antes do 
início das atividades do estabelecimento. 
 
§ 6º As atividades econômicas de alto risco seguem a definição 



do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM. 
 
§ 7º Definidas as atividades de alto risco na forma do parágrafo 
anterior, consideram-se de baixo risco as demais atividades 
constantes da tabela de Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas CNAE. 
 
§ 8º A regularidade do imóvel perante os órgãos de licenciamento 
no âmbito da prevenção contra incêndios deverá ser exigida do 
respectivo proprietário e, no caso de atividades de baixo risco, 
sua ausência não impedirá o licenciamento e, por conseguinte, a 
concessão do Alvará de Funcionamento Provisório. 
 
§ 9º A irregularidade do imóvel perante os órgãos competentes da 
Administração Pública Municipal constitui fato impeditivo da 
conversão do Alvará de Funcionamento Provisório em Alvará de 
Licença para Localização e Permanência. 
 
§ 10. A irregularidade do imóvel perante os órgãos competentes 
da Administração Pública Municipal deverá ser sanada no prazo 
de 12 (doze) meses, contados da emissão do Alvará de 
Funcionamento Provisório, sob pena de cassação deste. 
 
Art. 3º Fica instituída a Licença Especial para Exercício de 
Atividades Econômicas, destinada a formalizar o exercício de 
atividades econômicas que, por sua natureza, prescindam de 
estabelecimento, e permitir o início das atividades imediatamente 
após o ato de registro nos órgãos competentes, sem a 
necessidade de vistorias prévias por parte dos órgãos e entidades 
licenciadoras, observado o que dispuser o regulamento da 
presente Lei Complementar. 
 
Parágrafo Único - A ausência de comprovação da regularidade do 
imóvel não impedirá a concessão da Licença Especial para 
Exercício de Atividades Econômicas. 
 
Art. 4º O Alvará de Funcionamento Provisório, no prazo de sua 
validade, e a Licença Especial para o Exercício de Atividades 
Econômicas, substituem, para todos os efeitos, o Alvará de 
Licença para Localização e Permanência. 
 
Art. 5º Aplicam-se, subsidiariamente, no que for compatível, ao 
Alvará de Funcionamento Provisório, às Licenças Pré-Operacional 
e Especial para o Exercício de Atividades Econômicas, as 
disposições legais relativas ao Alvará de Licença para 
Localização e Permanência, inclusive no que se refere às taxas a 
serem cobradas. 
 
Art. 6º Para a concessão do Alvará de Licença para Localização e 



Permanência, exige-se a comprovação de regularidade do imóvel 
no qual a atividade será exercida. 
 
Art. 7º A conversão do Alvará de Funcionamento Provisório em 
definitivo, no mesmo exercício em que foi expedido, não implicará 
nova incidência da taxa. 
 
Art. 8º As disposições desta Lei Complementar serão 
regulamentadas por decreto expedido pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 
 
Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, em 31 de maio de 2012. 
 
JOSÉ CLAUDIO CARAMORI 
Prefeito Municipal 

 


