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PROJETO DE LEI  Nº 033, DE 11 DE MARÇO DE 2019. 
 
 

Altera o Parágrafo 3º do Artigo 3° e o Artigo 6º, 
da Lei Municipal n° 4.443, de 15.05.2018, que 
disciplina a concessão do alvará de localização 
provisório para o funcionamento e instalação 
de atividades econômicas, assim como a 
renovação, a título provisório, dos alvarás já 
existentes, e dá outras providências. 

 
                                                          

Art. 1º.  O Parágrafo 3º, do Artigo 3°, da Lei Municipal n° 4.443, de 15.05.2018, que 
disciplina a concessão do alvará de localização provisório para o funcionamento e 
instalação de atividades econômicas, assim como a renovação, a título provisório, dos 
alvarás já existentes, e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art.3º ................... 
§3º : O alvará de localização provisório será válido até 30.06.2019 e não dispensa ou 
substitui as exigências ambientais, sanitárias, de regularização de imóveis e/ou 
quaisquer outras que se façam necessárias para a realização da atividade licenciada”.  
 
Art. 2º. O Artigo 6°, da Lei Municipal n° 4.443, de 15.05.2018, que disciplina a 
concessão do alvará de localização provisório para o funcionamento e instalação de 
atividades econômicas, assim como a renovação, a título provisório, dos alvarás já 
existentes, e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art.6º Durante o prazo de validade do alvará de localização provisório ou do alvará de 
localização renovado a título precário, o interessado deverá providenciar a 
regularização da atividade para obtenção do alvará de localização definitivo, 
atendendo aos requisitos da Lei Municipal nº 742/76 e ao disposto na Lei 
Complementar Estadual nº 14.376/2013, bem como seus respectivos Regulamentos, 
tendo em vista a indispensabilidade do referido documento a partir de 30.06.2019.” 
 
Art.3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
                                    Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 11  
dias do mês de março  de 2019. 
 
 
 

Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 
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Of.073/19-SMA    Sobradinho, 11 de março de 2019. 
 
 
Ilmo. Sr.: 
Ver. Roberto Carlos Siman 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Sobradinho – RS 
      Senhor Presidente: 
 
  

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei nº 033, que altera o Parágrafo 3º do Artigo 3° e 
o Artigo 6º, da Lei Municipal n° 4.443, de 15.05.2018, que disciplina a 
concessão do alvará de localização provisório para o funcionamento e 
instalação de atividades econômicas, assim como a renovação, a título 
provisório, dos alvarás já existentes, e dá outras providências. 

  Considerando que os  alvarás de 
localização provisórios tiveram seu prazo de validade já expirado, nos termos 
da Lei Municipal nº 4.305/17, e tendo em vista o grande número de 
estabelecimentos comerciais que ainda não lograram se adequar às novas 
exigências trazidas pela Lei Kiss, solicita-se a apreciação e deliberação do 
incluso projeto de lei em regime de urgência, nos termos do art. 174 e 
seguintes do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. 
      O novo prazo da concessão de Alvará 
de Localização Provisório para o funcionamento e instalação de atividades 
econômicas, assim como a renovação, a título provisório, dos alvarás já 
existentes para aquisição do Alvará de Localização do ano de 2019 foi 
estendido até o final do mês de junho de 2019 para que as Pessoas Jurídicas 
ou autônomos consigam, de forma impreterível, adaptar-se as normas legais, 
principalmente as que envolvem a concessão do APPCI junto ao Corpo de 
Bombeiros, concedendo um novo prazo, evitando assim que haja uma 
insustentável perda econômica devido aos demorados tramites burocráticos e 
algumas Pessoas Jurídicas, empresários, autônomos e seu ciclo familiar. 
            
      Contando com a aprovação deste 
projeto em regime de urgência, desde já agradecemos. 
 
      Atenciosamente, 
 
       

Luiz Affonso Trevisan, 
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      Prefeito Municipal.  
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