
INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO Nº 01/2014

Versão: 01

Aprovada em: 04 de abril de 2014.

Ato de aprovação: Decreto nº 167/2014

Unidade Responsável:  Secretaria  Municipal  de Obras  e  Infraestrutura  -  Setor  de

Fiscalização

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art.  1º  -  Dispor  sobre  as  rotinas  e  procedimentos  para  formalização  quanto  às

normas  que  devem  ser  adotadas  no  fornecimento  de  Alvará  de  Localização  e

Funcionamento pelo setor, de forma a atender à legislação vigente.

Art. 2º - Instituir as medidas de polícia administrativa de competência do Município,

em matéria de proteção ambiental, higiene, segurança, ordem e bem-estar públicos,

localização  e  funcionamento  dos  estabelecimentos  comerciais,  industriais  e

prestadores de serviços e o que mais couber, instituindo as necessárias relações

entre  o  Poder  Público  local  e  os  munícipes.  Através  da  Lei  Complementar  Nº

002/2012-Código de Posturas.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art.  3º  -  Abrange  todas  as  unidades  da  estrutura  organizacional  da  Prefeitura

Municipal de Santa Teresa.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 4º - Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
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I. Alvará de Localização e Funcionamento: Documento necessário e obrigatório

e  regulamentado  por  lei  para  o  efetivo  direito  ao  exercício  das  funções

relacionadas a atividades Industriais, comerciais e de prestação de serviços.

Nenhum  estabelecimento  comercial,  industrial,  prestador  de  serviços  ou

qualquer outro, seja permanente, eventual ou ambulante, pode funcionar sem

prévia  licença  do Município,  conforme consta  no  artigo  Nº  84  previsto  no

capítulo XIII da Lei Complementar 002/2012 (Código de Posturas).

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 5º - Base legal visando fornecimento de Alvará de Localização e Funcionamento

encontra-se estabelecida através de legislação vigente, sendo estas: 

- Lei complementar Nº 002/2012 – Código de Posturas;

- Lei Complementar Nº 003/2012 – Código de Obras e Edificações;

- Lei Complementar Nº 004/2012 – Plano Diretor Municipal;

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 6º - Compete às unidades envolvidas na presente Instrução Normativa:

I. Manter  a  Instrução  Normativa  ao  alcance  de  todos  os  funcionários  das

Unidades;

II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os

seus termos.

Art. 7º - Compete ao Setor de Fiscalização de Obras e Posturas:

I. Realizar  inspeções/vistorias  necessárias  visando  o  cumprimento  às

exigências  estabelecidas,  bem como,  solicitar  as  adequações  necessárias

para o fornecimento de Alvará de Localização e Funcionamento.
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CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 8º - O processo de Fornecimento de Alvará de Localização e Funcionamento

deverá proceder de forma a estabelecer com clareza e precisão as condições para

sua  liberação  em  conformidade  com  os  termos  das  Leis  complementares,  Nº

002/2012 – Código de Posturas; Nº 003/2012 – Código de Obras e Edificações e Nº

004/2012 – Plano Diretor Municipal e demais legislações que guardem relação direta

com as atividades contempladas nesta Instrução Normativa.

Art. 9º - Compete ao Setor de Fiscalização de Obras e Posturas:

I. Identificar  a  necessidade  e  obrigatoriedade  de  liberação  de  Alvará  de

Localização  e  Funcionamento,  através  do  recebimento  de  solicitação  via

processos  advindos  do  setor  de  protocolo,  demais  setores  da  Prefeitura

Municipal  de  santa  Teresa,  bem  como,  demandas  advindas  de  vistorias

periódicas. 

II. Analisar o local onde pretende estabelecer-se a atividade comercial, fazendo

a  analise  quanto  ao  zoneamento  regulamentado  através  da  Lei

Complementar Nº 004/2012- Plano Diretor Municipal.

III. Efetuar a vistoria para fins de constatação ao cumprimento estabelecido na

legislação vigente através de inspeções relacionadas às condições físicas e

estruturais  dos  imóveis  e  equipamentos  referentes  às  atividades  a  serem

desenvolvidas,  previstos  na  Lei  Complementar  Nº  002/2012-  Código  de

Posturas.

IV. Constatado  o  atendimento  às  exigências  previstas  em  Lei,  encaminha

processo ao setor competente que atenderá as necessidades pertinentes a

cada demanda. 
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a- Em  caso  de  questões  ambientais,  encaminha-se  para  a  Secretaria

Municipal de Meio Ambiente para licenciamento ou autorização;

b- Em  caso  de  comercialização  de  produtos  alimentícios,  adequações

quanto  à  salubridade,  asseio  público  e  demais  contribuições

relacionadas à Saúde pública, encaminha-se para o Setor de Vigilância

Sanitária;

c- Em casos relacionados a questões de abrangência jurídica, encaminha-

se ao Setor de Procuradoria Jurídica para orientações;

d- Em caso de questões tributárias encaminha-se a Secretaria Municipal

da Fazenda;

e- Em caso de demandas relacionadas a questões sociais, encaminha-se

à Secretaria Municipal de Assistência Social para possível atendimento.

f- Em  caso  de  trâmites  referentes  ao  atendimento  às  demandas  de

serviços  urbanos  encaminha-se  a  Secretaria  Municipal  de  Obras  e

Infraestrutura;

V. Constatado o não cumprimento às exigências previstas em Lei, instrui para

adequações  pertinentes  a  cada  demanda  para  que  se  dê  andamento  ao

processo.

CAPÍTULO VII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 10 - Compete ao Prefeito e aos funcionários municipais em geral, de acordo com

as suas  atribuições,  cumprir  e  fazer  cumprir  as  Normas de  Posturas  Municipais

prescritas  na  legislação  vigente,  utilizando  os  instrumentos  cabíveis  de  polícia

administrativa.
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Art. 11 - A inobservância dos preceitos descritos nesta Instrução Normativa constitui

infração passível de improbidade administrativa, tipificada na Lei nº 8.429 de 02 de

junho de 1992.

Art.  12 -  Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser

obtidos junto ao Setor de Fiscalização de Obras e Posturas.

Art. 13 - Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa – ES, 04 de abril de 2014.
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