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DECRETO Nº 6071 
DE 18 DE MARÇO DE 2021. 

 
Dispõe sobre a renovação automática de alvarás 
de licença para funcionamento e de alvarás 
sanitários às atividades econômicas sujeitas ao 
controle e fiscalização do Município de 
Tupanciretã considerando o período de 
calamidade pública decorrente da pandemia do 
COVID-19, dá outras providências. 

 
O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais 
vigentes, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e,  
 
CONSIDERANDO a prioridade dada à atividade de orientação e fiscalização, concentrando as 
atividades dos servidores públicos municipais junto à força tarefa de enfrentamento ao COVID-
19; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer condições mínimas para o funcionamento do 
comércio estabelecido no Município de Tupanciretã durante a situação de emergência em saúde 
pública; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes em rotinas internas e externas dos atos 
administrativos por causa da situação de Calamidade Pública; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de ampliação da valorização do comércio local, responsável 
pelo desenvolvimento socioeconômico do Município e pela geração de empregos; 
 
CONSIDERANDO a solicitação formal da ACIT – Associação Comercial e Industrial de 
Tupanciretã – RS; 

DECRETA 
 

Art. 1º Em virtude da situação de emergência de saúde pública internacional relacionada ao 
SARS-CoV-2, fica, de forma extraordinária, determinada a renovação automática pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta)1 dias dos seguintes documentos de emissão municipal: 

                                                 
1 Art. 238 (Código Tributário Municipal) - O Alvará se constitui no documento de licenciamento expedido pela 

autoridade municipal e deverá ser conservado no estabelecimento em lugar visível e de fácil acesso ao público ou 
conduzido pelo contribuinte, no caso de atividade ambulante ou eventual, sob pena de multa. 
 
(...) 
 
§3º A autoridade municipal poderá conceder Alvará de Licença provisório, a seu critério, quando não for possível o 
Alvará de Licença definitivo, por período não superior a 180 (cento e oitenta) dias, devendo constar no respectivo 
alvará o prazo dessa concessão. 
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I – Renovação de Alvarás de Licença para Funcionamento; 
 

II – Renovação de Alvarás Sanitários; 
 
§1º O Setor de Cadastro Empresarial após solicitação formal do contribuinte ou da ACIT (por 
e-mail) emitirá o documento de alvará provisório, constando a respectiva data de prorrogação, 
encaminhando o arquivo em PDF para o e-mail do requerente ou por outro meio possível; 
 
§2º Os estabelecimentos devem manter as plenas condições de funcionamento, todas as 
medidas de segurança, sanitárias e ambientais já exigidas. 
 
§3º O termo inicial da renovação será considerada a data prevista no Decreto 6013/2021 – 1.º 
de março de 2021. 
 
Art. 2º As disposições deste Decreto não se aplicam aos estabelecimentos que estejam 
ingressando com novos processos de cadastro, em virtude do início do exercício de atividades 
econômicas no Município. 
 
Art. 3º Durante o período de prorrogação constante neste Decreto, a Vigilância Sanitária 
Municipal irá realizar as vistorias já protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias, emitindo o Alvará 
Sanitário, caso não existam pendências. 
 
Parágrafo único. A Vigilância Sanitária Municipal constatando pendências irá emitir orientação 
por escrito no prazo de 05 (cinco) dias sobre as adequações necessárias, concedendo prazo 
razoável para regularização de eventual problema. 
 
Art. 4º Durante o período de prorrogação constante neste Decreto, o Setor de Cadastro 
Empresarial irá concluir a análise dos requisitos formais nos processos já protocoladas no prazo 
de 05 (cinco) dias, emitindo o Alvará de Licença para Funcionamento Definitivo caso não existam 
pendências. 
 
Parágrafo único. O Setor de Cadastro Empresarial constatando pendências irá emitir orientação 
por escrito no prazo de 05 (cinco) dias sobre as adequações necessárias, concedendo prazo 
razoável para regularização de eventual problema. 
 
Art. 5º Todos os atos administrativos devem ser motivados, o eventual indeferimento de pedido 
deve ser justificado por escrito, respeitando os princípios constitucionais. 
 
Art. 6º Será encaminhado mensalmente ao Gabinete do Prefeito relatório sobre a tramitação dos 
processos no Setor de Cadastro Empresarial e Vigilância Sanitária Municipal. 
 
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
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GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 
2021. 

 
 

Gustavo Herter Terra 
Prefeito de Tupanciretã 
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