
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LEI No 5.045, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013.

Dispõe  sobre  campanha  de  inclusão  social 
através de regularização de empreendimentos 

 PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, artigo 55, 

            FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art.  1o Fica  o Poder  Executivo  Municipal  autorizado a promover  campanha de 
inclusão social através de regularização de empreendimentos mediante o fornecimento de 
alvará  provisório  de  funcionamento,  quando  o  imóvel  objeto  de  instalação  do 
estabelecimento não atender à legislação urbanística vigente, nos seguintes casos:
 I – Quando o empreendedor utilizar o endereço apenas como referência ou quando 
a atividade for exercida em residência do microempreendedor individual (MEI), do titular 
ou sócio da microempresa (ME) ou da empresa de pequeno porte (EPP), desde que não 
gere grande circulação de pessoas:
 a) O imóvel não poderá estar interditado.

b) A atividade não pode estar classificada como de alto risco.
§1o A  validade  do  alvará  provisório  de  funcionamento  será  de  até  dois  anos, 

contado da respectiva  expedição,  podendo,  excepcionalmente,  ser  prorrogado por  igual 
período mediante requerimento acompanhado das justificativas que impediram a conclusão 
do processo de regularização do imóvel.
 §2o O Poder Executivo estabelecerá em decreto as atividades consideradas de alto 
grau de risco e aquelas que poderão utilizar o imóvel apenas como ponto de referência.

Art. 2o Nos casos em que o empreendimento estiver localizado em terreno com a 
devida regularização fundiária, o proprietário deve comprometer-se em dar provimento na 
regularização do respectivo prédio.  

Art.  3o Esta  lei  entra  em vigor  na data  de publicação e  vigerá até  o  dia  31 de 
dezembro de 2016.

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SANTA  ROSA,  EM  10  DE 
SETEMBRO DE 2013.

   ALCIDES VICINI,
     Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se.  

 Claudia Regina Bachinski,
Secretária de Administração.
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