
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO No 37, DE 04 DE ABRIL DE 2018.

Aprova o regulamento da Sala do Empreendedor do 
Município de Santa Rosa, que estabelece a integração 
e  operacionalização  dos  procedimentos  de 
competência do Poder Executivo  no âmbito da Rede 
Nacional  para  a  Simplificação  do  Registro  de 
Empresas  e  Negócios  –  REDESIM;  consolida, 
uniformiza  e  simplifica  a  tramitação  dos  processos 
relacionados  com os  atos  de  registros,  legalizações, 
licenciamentos  e  emissão  de  autorizações  e  alvarás 
para  edificações,  estabelecimentos  e  negócios  na 
esfera municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições  
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, em conformidade com o que consta nos autos do Processo Administrativo 
(PA) no 8.084, de 07 de outubro de 2009, e,

CONSIDERANDO os ditames, prescrições e princípios cogentes previstos na Constituição da República 
Federativa  do Brasil  de 1988 -  CRFB/1988,  na Constituição do Estado  Rio Grande  do Sul (CERS) e  na Lei 
Orgânica  de  Santa  Rosa,  diploma  legal  que  organiza  e  determina  a  maneira  pela  qual  -  política  e  
administrativamente - o Município de Santa Rosa é organizado, será conduzido e administrado;

CONSIDERANDO que a competência para disciplinar a adequada ocupação do solo urbano e controlar o 
seu  uso  é  conferida pela  CRFB/1988 aos municípios,  consoante  o art.  30,  inciso  VIII;  e,  no exercício  destas  
atribuições, desde que atendidas todas as condições previstas na legislação e observadas, concretamente e conforme 
o caso, às particularidades sanitárias, ambientais, tributárias, de segurança pública de uso e ocupação do solo, entre 
outros, o Município de Santa Rosa possui a responsabilidade de emitir às respectivas  licenças e/ou autorizações 
precárias ou provisórias e/ou definitivas, bem como os chamados alvarás provisórios e/ou permanentes;

CONSIDERANDO que a CRFB/1988, em seu art. 170, inciso IX, estabelece como princípio da ordem 
econômica o “tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que  
tenham sua sede e administração no País”, e, no seu art. 179, prevê que os entes da Federação dispensarão as 
microempresas, empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a  
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, pela 
eliminação ou redução destas por meio de lei;

CONSIDERANDO que, em relação  ao aspecto tributário afeto à temática em enfoque, o art.  146 da 
CRFB/1998 remete à lei complementar o estabelecimento de normas gerais, inclusive no tocante à instituição de 
um regime simplificado;

CONSIDERANDO que a CRFB/1988, no art. 24, inciso VI, atribui à União, aos Estados e ao Distrito  
Federal competência concorrente, competindo à União legislar sobre normas gerais, sem exclusão da competência 
dos Estados, que poderão exercer a sua competência legislativa de forma plena, em caso de omissão da União, e da 
competência suplementar dos Municípios, prevista no art. 30, incisos I e II, também da Carta Política;

CONSIDERANDO  que  em  decorrência  do  princípio  da  legalidade,  sempre  que  a  Constituição  da 
República  atribui  uma  competência  material  a  determinado  ente  da  Federação,  há  também  atribuição  de 
competência legislativa, para que possa organizar as suas atividades, custear às despesas decorrentes e realizar 
todos os atos necessários ao desempenho da sua competência;

CONSIDERANDO  que a Lei Complementar Federal no 123,  de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento 
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes  
da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  exara  orientação  no  sentido  de  que  durante  a 
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elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, 
devem considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e  de pessoas jurídicas,  
devendo, para isso, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir 
a linearidade do processo;

CONSIDERANDO a previsão contida na Lei Complementar Federal no 123/2006 de que os requisitos de 
postura,  segurança sanitária  e controle  ambiental,  para fins de licenciamento das atividades dos empresários e 
pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e 
fechamento de empresas, no âmbito de suas competências;

CONSIDERANDO que à luz dos mandamentos do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte o risco de determinada atividade envolve a análise de diferentes vetores  - segurança sanitária,  
metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios -, sendo possível a emissão dos pertinentes  alvarás 
para determinadas atividades, desde que observados determinados requisitos;

CONSIDERANDO as diretrizes e procedimentos federais para simplificação e integração do processo de 
registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, assim como os benefícios proporcionados pela Rede  
Nacional  para  a  Simplificação  do  Registro  e  da  Legalização  de  Empresas  e  Negócios  (REDESIM),  além da  
possibilidade de extrair o máximo de benefícios de convênios firmados com órgãos públicos de outros entes da 
Federação;

CONSIDERANDO às prescrições da Lei Federal no 11.598, de 03 de dezembro de 2007, que dispõe 
sobre a criação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios –  
REDESIM, a qual estabelece o seu  funcionamento na forma de sistema único de entrada de dados, no qual o 
empreendedor poderá solicitar a abertura, alteração e/ou baixa de suas atividades sem precisar percorrer os diversos 
órgãos interessados, evitando-se a apresentação, no mais das vezes, da mesma documentação;

CONSIDERANDO  às  resoluções  editadas  pelo  Comitê  para  Gestão  da  Rede  Nacional  para  a 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM, criado por meio do Decreto Federal 
no 6.884, de 25 de junho de 2009, com a finalidade de administrar e gerir a implantação e o funcionamento da Rede  
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, observadas as 
diretrizes e normas da Lei Federal no 11.598, de 3 de dezembro de 2007, e da Lei Complementar Federal no 123, de 
14 de dezembro de 2006;

CONSIDERANDO que  a  Receita  Federal  do  Brasil  normatiza  o  uso  da  Classificação  Nacional  de 
Atividades Econômicas (CNAE) para o Simples Nacional  através da Resolução do Comitê  Gestor  do Simples 
Nacional (CGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO que o  CNAE representa a organização através de códigos organizados através de 
classes e subclasses, das entidades produtoras de bens e serviços em atuação no país, e que essa classificação é 
regulada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), principal provedor de dados e informações do 
nosso país

CONSIDERANDO que o CNAE cumpre a função de categorizar e classificar as atividades econômicas 
em exercício em todo território nacional;

CONSIDERANDO que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editou em 26 de abril de 
2017, a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 153/2017, que dispõe sobre a Classificação do Grau de Risco 
para as atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária, para fins de licenciamento, e dá outras providências;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal no 140, de 8 de dezembro de 2011, conhecida como 
Lei das Competências Ambientais, prevê que compete aos municípios, entre outras atribuições decorrentes das 
competências  comum previstas  constitucionalmente,  promover  o  licenciamento  ambiental  das  atividades  “que 
causem ou possam causar  impacto  ambiental  em âmbito  local,  conforme tipologia  definida  pelos respectivos  
Conselhos Estaduais  de Meio Ambiente,  considerados os critérios de porte,  potencial  poluidor e natureza da  
atividade”;
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CONSIDERANDO que, no âmbito estadual, a tipologia das atividades que causam ou possam causar  
impacto ambiental local está definida na Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) no 372, 
de 22 de fevereiro de 2018, que, dentre outras disposições, classifica o potencial poluidor das atividades em baixo,  
médio e alto;

CONSIDERANDO  o  entendimento  de  que,  tendo  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  exercido  a 
competência que lhe conferida pela  Lei Complementar Federal no 140, de 8 de dezembro de 2011  por meio da 
edição da Resolução CONSEMA no 372/2018, essa será a norma aplicável, também, para fins de identificação do 
risco ambiental da atividade empresarial;

CONSIDERANDO, assim, a necessidade de integrar e compatibilizar às classificações e categorizações 
atinentes ao CNAE com o regramento sedimentado na RDC no 153/2017 da ANVISA, bem como na Resolução 
CONSEMA no 372/2018;

CONSIDERANDO que, no que pertine a temática acessibilidade, na esfera do Estado do Rio Grande do 
Sul, a Lei Estadual no 13.320, de 21 de janeiro de 2009, atualizada até a Lei no 14.859, de 20 de abril de 2016, pelo 
Gabinete de Consultoria Legislativa da Assembleia, que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência em 
nosso estado, mas não traz normas específicas sobre as questões e situação anteriores e/ou consolidadas;

CONSIDERANDO que no ano de 2015, a União editou a Lei Federal  no 13.146, de 06 de julho, que 
Institui  a  Lei  Brasileira  de  Inclusão  da  Pessoa  com  Deficiência,  denominada  de  Estatuto  da  Pessoa  com 
Deficiência, que, a exemplo da lei estadual, não elenca norma direta sobre assunto, sendo relevante transcrever as 
seguintes disposições:

“[...] (...) ...
Art. 60. Orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade previstas em  
legislação e em normas técnicas, observado o disposto nas leis federais números  
10.098, de 19 de dezembro de 2000, 10.257, de 10 de julho de 2001, e, 12.587, de  
3 de janeiro de 2012:
I - os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os  
planos de mobilidade urbana e  os planos  de preservação de sítios históricos  
elaborados ou atualizados a partir da publicação desta Lei; 
II - os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo  
e as leis do sistema viário;
 III - os estudos prévios de impacto de vizinhança;
 IV - as atividades de [...]fiscalização e a imposição de sanções; e
V - a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico. 
§1o A  concessão  e  a  renovação  de  alvará  de  funcionamento  para  qualquer  
atividade  são  condicionadas  à  observação  e  à  certificação  das  regras  de  
acessibilidade. 
§2o A  emissão  de  carta  de  habite-se  ou  de  habilitação  equivalente  e  sua  
renovação,  quando  esta  tiver  sido  emitida  anteriormente  às  exigências  de  
acessibilidade,  é  condicionada  à  observação  e  à  certificação  das  regras  de  
acessibilidade. 
(...)
Art.  61.   A  formulação,  a  implementação  e  a  manutenção  das  ações  de  
acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas:
I - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para  
implementação das ações; e
II - planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos.
(...)
Art.  122.   Regulamento  disporá  sobre  a  adequação  do  disposto  nesta  Lei  ao  
tratamento  diferenciado,  simplificado  e  favorecido  a  ser  dispensado  às  
microempresas e às empresas de pequeno porte, previsto no § 3o do art. 1oda Lei  
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
...[...](...).”.
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CONSIDERANDO, dessa forma, que o prescrito na  Lei Federal no 13.146, de 6 de julho de 2015 - 
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), deve ser  
compatibilizado e adequado com a realidade municipal, e, bem assim, embora os imóveis de uso coletivo devem 
ser acessíveis, gize-se, de forma permanente, especificamente no caso dos imóveis que foram construídos sem a 
acessibilidade exigida pela Lei Federal  no 10.098/2000 (e sua regulamentação dada pelo Decreto no 5.296/2004), 
deverá  o  poder  público  municipal  garantir  a  concretização  dessas  normas  da  forma  que,  razoável  e 
comprovadamente,  for  tecnicamente  possível,  incumbindo,  portanto,  à  municipalidade  regular  essas  situações 
próprias e excepcionais;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Lei Complementar Estadual no 14.376, de 26 de dezembro de 2013, 
do Estado do Rio Grande do Sul, estabelece normas de segurança, prevenção e proteção contra incêndios e em seu  
art. 5o, como regra, proíbe a expedição de quaisquer licenças e/ou autorizações precárias, provisórias e definitivas 
de funcionamento, sem a apresentação, por parte do proprietário, seu procurador e/ou responsável pelo uso da  
edificação, do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – APPCI – expedido pelo Corpo de Bombeiros  
Militar do Estado do Rio Grande do Sul – CBMRS;

CONSIDERANDO que a mesma Lei Complementar Estadual defere a prerrogativa da expedição, pelos 
municípios, de licenças e/ou autorizações precárias e provisórias no que pertine às edificações, e, neste contexto , 
por intermédio da Lei Municipal no 5.428, de 14 de fevereiro de 2018, que altera a Lei Municipal no 4.705, de 1o de 
setembro de 2010, que institui a Lei Geral Municipal do Microempreendedor Individual, Microempresa e Empresa 
de  Pequeno  Porte,  e,  dá  outras  providências,  presentemente,  tais  preceitos  foram  incorporados  à  legislação 
municipal de regência;

CONSIDERANDO que, com as recentes alterações promovidas no art. 8o da Lei Municipal no 4.705 de 
01 de setembro de 2010, resta perfeitamente possibilitada, em adequação com o disposto no §4o do art. 30 da Lei 
Complementar Municipal no 58, de 12 de abril de 2010 - Código de Obras do Município de Santa Rosa, a emissão 
de autorizações precárias para ocupação de edificações, bem como dos denominados alvarás de funcionamento 
provisório na esfera municipal;

CONSIDERANDO que o Município de Santa Rosa recentemente editou a Lei Complementar no 118, de 
28 de agosto de 2017, que institui o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Santa Rosa, estabelecendo diretrizes de ordenamento, orientação e controle do desenvolvimento em todo o seu  
território  municipal  e  dá  outras  providências,  por  intermédio  da  qual  o  perímetro  urbano  da  cidade  foi 
substancialmente ampliado;

CONSIDERANDO que em razão dos novos paradigmas estabelecidos na ambietude do Município de 
Santa Rosa, especificamente no que concerne aos procedimentos de análise, aprovação e emissão de alvarás de  
licença, pelos órgãos competentes do Poder Executivo, existe uma ampla gama de expedientes administrativos 
pendentes  de  legalização,  sobretudo  em virtude  de  que  a  ampliação  do  perímetro  urbano  da  cidade  também 
delimitou os correspondentes zoneamentos destas áreas;

CONSIDERANDO que, de fato, atualmente há vários empreendimentos em funcionamento, os quais 
investiram valores  de grande  monta  em edificações,  maquinários  e  congêneres,  gerando emprego e  renda,  e,  
preteritamente, protocolaram os correspondentes processos de legalização;

CONSIDERANDO que a ausência do pertinente alvará de licença inviabiliza outros investimentos por 
essas empresas, bem como eventuais captações de recursos e/ou financiamentos;

CONSIDERANDO  que  a Lei  Complementar  Municipal  no 34, de  28  de  dezembro  de  2006,  que 
estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências,  em seu art. 
112 dispõe que: “O Município poderá instituir outras modalidades de cadastro, a fim de atender à organização  
fazendária dos tributos de sua competência. ”, do que se defluí que, à Fazenda Pública Municipal, é facultada a 
criação de cadastros focados na eficiência na gestão local das atividades econômicas combinada com a eficácia 
arrecadatória  exigida  pelo  art.  11  da  Lei  Complementar  Federal  no 101, de  4  de  maio  de  2000  –  Lei  de 
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Responsabilidade Fiscal, o qual impõe a obrigação da efetivação do lançamento e arrecadação todos os tributos de  
competência do município;

CONSIDERANDO que ao longo dos anos foi sedimentada uma ampla gama de normas e regras sobre o 
assunto de que trata este Decreto, as quais, embora sejam hígidas, dificultam o célere atendimento das demandas  
da população e do poder público, burocratizando os processos e procedimentos, e, de certa maneira,  impedem a 
efetivação de soluções rápidas e eficientes pelo Poder Executivo;

CONSIDERANDO que  a  atual  sobreposição  de  normas  está  dificultando,  quando  não  impedindo  a 
implantação de novos empreendimentos no território municipal, com reflexos negativos na economia local e na  
arrecadação tributária;

CONSIDERANDO que o entendimento que a instituição de requisitos para a obtenção de licenciamento 
deve ater-se apenas aos controles estritamente necessários, especialmente para fins de segurança, de prevenção de 
incômodos  e  de  proteção  do  meio  ambiente,  desobrigando  o  contribuinte  de  toda  providência  que  possa  ser  
dispensada, simplificada ou substituída por solução mais eficiente;

CONSIDERANDO os benefícios de dispensar a verificação de condicionamentos prévios e de extinguir 
encargos sobre os administrados e os contribuintes, sobretudo os de menor porte, proporcionando-lhe economia de 
tempo e esforço para alcançar seus objetivos;

CONSIDERANDO  que  a  extinção  ou  redução  de  verificações  prévias  à  concessão  do  alvará,  
substituindo-as pela confiança atribuída a declarações prestadas pelo contribuinte, implica, como contrapartida, a  
responsabilização do particular por quaisquer informações falsas, bem como por preenchimento incorreto que torne 
irregular o licenciamento;

CONSIDERANDO a indispensabilidade de estabelecer-se uma parametrização que resguarde a plena 
eficácia das autorizações e alvarás no que concerne às suas finalidades precípuas de incluir dados no cadastro da 
Fazenda Pública Municipal, bem como que assegure a observância da legislação de uso e ocupação do solo;

CONSIDERANDO que,  por  princípio  de  economicidade  e  eficiência,  a  progressiva  substituição  de 
formas de verificação tradicionais por averiguações em ambiente virtual traz benefícios tanto para o particular  
quanto para a Administração Pública Municipal;

CONSIDERANDO  que  a  facilitação  e  desburocratização  do  registro  de  empresas  gera  mais 
oportunidades de trabalho, fortalece a economia local, proporciona o incremento do retorno tributário ao município  
e, neste contexto, reflete numa melhor qualidade de vida a população;

CONSIDERANDO, neste diapasão, a necessidade de estabelecer uma regulamentação plena em relação 
às matérias, e, bem assim, que o Poder Executivo realizou um amplo processo de revisão com vistas a simplificação 
dos processos e procedimentos administrativos de registro e legalização de estabelecimentos, de forma a reduzir os 
entraves burocráticos e simplificar às respectivos procedimentalizações e exigências;

CONSIDERANDO que a Administração Municipal tem o compromisso de buscar todos os mecanismos 
ao seu  alcance  para  satisfazer  as  necessidades  e  demandas  da  população,  devendo ser  sopesado o  critério  de 
gradação dos bens resguardados pelo ente estatal com o processo de definição e densificação do interesse público;

CONSIDERANDO que, à luz do princípio da concertação nas relações entre  a sociedade e o poder 
público, devem haver objetivos convergentes voltados à compatibilização entre o interesse público e a busca de  
soluções preferenciais;

CONSIDERANDO que a consensualidade se estrutura como princípio norteador para o atendimento do 
interesse público, na busca de uma gestão pública eficiente e de resultados;

CONSIDERANDO, em vista de todas premissas fáticas e jurídicas alhures elencadas, em cotejo com a 
teoria do diálogo das fontes, a imprescindibilidade da conformação dos princípios da Supremacia do Interesse  
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Público e da Indisponibilidade do Interesse Público, Razoabilidade, Proporcionalidade, Legalidade, Economicidade 
e Eficiência em cotejo com a primordialidade de adotar a alternativa que melhor satisfaça o Interesse Público,

DECRETA:
  

Art.  1o Fica  aprovado o  Regulamento  da  Sala  do  Empreendedor  do  Município  de  Santa  Rosa,  que 
estabelece a integração e operacionalização dos procedimentos de competência do Poder Executivo no âmbito da 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro de Empresas e Negócios – REDESIM. 

Parágrafo único. Em conformidade com o disposto no caput deste artigo e de acordo com às disposições 
normativas definidas no Anexo Único e Adendos deste Decreto, que são, para todos os fins, considerados sua parte 
integrante, ficam consolidas, uniformizadas e simplificadas a tramitação dos processos relacionados com os atos de 
registros, legalizações, licenciamentos e emissão de autorizações e alvarás para edificações, estabelecimentos e  
negócios na esfera municipal. 

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3o Ficam revogados, por consolidação, os seguintes decretos:
I – Decreto no 65, de 6 de abril de 20111;
II – Decreto no 218, de 8 de outubro de 20132;
III – Decreto no 226, de 15 de dezembro de 20163;
IV – Decreto no 227, de 15 de dezembro de 20164;
V – Decreto nº 199, de 28 de novembro de 20175;
VI – Decreto no 26, de 08 de março de 20186. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA, EM 04 DE ABRIL DE 2018.

            ALCIDES VICINI,
      Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se.

          LUÍS ANTONIO BENVEGNÚ,
     Superintendente-Geral de Governança.

1 Regulamenta disposições da Lei Complementar no 33/2006, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo do Município de Santa 
Rosa, e da LC no 58/2010, e dá outras providências
2 Dispõe sobre a sala do empreendedor, regulamenta seu funcionamento e dá outras providências
3 que regulamenta, no âmbito da Administração Pública Municipal, a integração do processo de registro e legalização de pessoas jurídicas entre o 
Município, o Estado e a União, operacionalizando os procedimentos e ações decorrentes da adesão do Município de Santa Rosa a Rede Nacional para 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM, simplificando os procedimentos administrativos necessários para 
emissão do Alvará de Funcionamento Provisório e Permanente, e dá outras providências
4 Regulamenta os critérios para a expedição de alvará de licença em caráter provisório ou a título precário para exercício de atividades caracterizadas  
como de baixo ou médio risco, revoga o Decreto no 133, de 21 de julho de 2014 e dá outras providências
5 Regulamenta os procedimentos e critérios para concessão de alvará de licença em caráter provisório e/ou a título precário para estabelecimentos 
empresariais nas áreas onde houve a ampliação do perímetro urbano, revoga o Decreto no 177, de 21 de julho de 2015, e dá outras providências.
6 Aprova o regulamento da Sala do Empreendedor do Município de Santa Rosa, que estabelece a integração e operacionalização dos procedimentos de 
competência do Poder Executivo  no âmbito da Rede Nacional para a Simplificação do Registro de Empresas e Negócios – REDESIM; consolida, 
uniformiza e simplifica a tramitação dos processos relacionados com os atos de registros, legalizações, licenciamentos e emissão de autorizações e 
alvarás para edificações, estabelecimentos e negócios na esfera municipal, e dá outras providências.
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Anexo Único - Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.

Regulamento  da  Sala  do  Empreendedor  do  Município  de  Santa  Rosa,  que  estabelece a  integração  e 
operacionalização dos  procedimentos de competência do Poder Executivo  no âmbito da Rede Nacional  para a 
Simplificação do Registro de Empresas e Negócios – REDESIM; consolida, uniformiza e simplifica a tramitação 
dos processos relacionados com os atos de registros,  legalizações, licenciamentos e emissão de autorizações e 
alvarás para edificações, estabelecimentos e negócios na esfera municipal, e dá outras providências.

Capítulo I 
Da Sala do Empreendedor 

Seção I
Missão, Atribuições, Competências e Funcionalidades

Art.  1o A Sala  do  Empreendedor,  vinculada  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Sustentável  do  Poder 
Executivo do Município de Santa  Rosa,  constitui-se  na unidade  administrativa  responsável  pela  centralização, 
coordenação e desenvolvimento, de forma integrada com os demais órgãos e entidades municipais, bem como  
mediante  a  celebração  de  instrumentos  de  cooperação  técnica  com outros  entes  e  órgãos  governamentais  de  
qualquer  esfera  da  federação,  Organizações Não  Governamentais (ONGs),  instituições  de  ensino,  entidades 
representativas de classe e empresariais que desenvolvam atividades relacionadas com suas finalidades precípuas , 
dos procedimentos, processos e atividades relacionadas com às ações e políticas públicas que visam à promoção do  
desenvolvimento econômico local e territorial, no âmbito de Santa Rosa.

Parágrafo único. Na prestação dos relevantes serviços públicos de natureza indutora do desenvolvimento 
econômico  local  e  territorial, a  Sala  do  Empreendedor,  rege-se pelas normas deste regulamento,  devendo 
desempenhar a missão organizar-se como a unidade administrativa responsável pela integração e operacionalização 
dos  procedimentos de competência  do Poder Executivo  no âmbito da Rede Nacional  para a  Simplificação do 
Registro de Empresas e Negócios – REDESIM, na forma prevista na Lei Federal no 11.598, de 3 de dezembro de 
2007, bem como, de acordo com as prescrições da Lei Complementar Federal no 123, de 14 de dezembro de 2006, 
que dispõe sobre o tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte e aos  
Microempreendedores Individuais e da Lei Municipal no 4.705, de 1o de setembro de 2010, que institui a Lei Geral 
Municipal  do  Microempreendedor  Individual,  Microempresa  e  Empresa  de  Pequeno  Porte, e  dá  outras 
providências.

Art. 2o Para  assegurar  a  entrada  única  de  dados,  uniformizar  e  simplificar  a  integração  e 
operacionalização dos procedimentos de competência do Poder Executivo no âmbito da REDESIM, em especial os 
relacionados  com os  atos  de  registros,  legalizações,  licenciamentos  e  emissão  de  autorizações  e  alvarás  para 
edificações,  estabelecimentos  e  negócios  na  esfera  municipal,  a  Sala  do  Empreendedor  prestará  informações, 
orientações e serviços aos contribuintes, empreendedores e interessados, de acordo com as seguintes atribuições, 
competências e funcionalidades:

I  –  funcionar  como  o  local  de  atendimento  único  e  centralizado  responsável  por  disponibilizar 
informações, orientações e serviços aos contribuintes, empreendedores e interessados no âmbito do Município de 
Santa Rosa;

II – prestar às informações necessárias à emissão da inscrição municipal e das autorizações precárias de  
ocupação e alvarás de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de comunicação oficial;

III  –  prestar  orientação  a  respeito  dos  procedimentos  necessários  para  a  regularização  da  situação  
cadastral, urbanística, ambiental, fiscal e tributária dos contribuintes, empreendedores e interessados;

IV – auxiliar na emissão de certidões de regularidade fiscal, tributária e afins.
V – conferir a documentação e autorizar a abertura de processo administrativo para encaminhamento de 

alvará localização e funcionamento;
VI – prestar  informações e orientação aos empreendedores, referentes a procedimentos de registro e 

legalização do empreendimento;
VII – comunicar o requerente das pendências ou do indeferimento do processo;
VIII – prestar informações sobre o andamento do processo administrativo;
IX  –  participar  das  reuniões  do  Comitê  Gestor  Municipal  das  Micro  e  Pequenas  Empresas  e  do 

Microempreendedor Individual;
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X -  realizar  campanhas  de  regularização  de  trabalhadores  e  empreendimentos  que  se  encontram na 
informalidade;

XI - disponibilizar local preferencial para uso, auxílio e orientação a todo o contribuinte dos benefícios, 
facilidades e respectiva legislação para abertura, desenvolvimento e encerramento de empresas e empreendimentos 
no Município de Santa Rosa;

XII – prestar atendimento preferencial ao microempreendedor individual, às microempresas, às empresas 
de pequeno porte e/ou equivalentes;

XIII – incumbir-se de outros serviços disciplinados neste regulamento e/ou criados por ato próprio da  
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Gestão Fazenda ou de outros órgãos municipais, em ato  
conjunto, que tenha o objetivo de prestar serviços de orientação ou que facilitem e agilizem a implantação de  
empreendimentos no território do Município de Santa Rosa.

Parágrafo único. Nos termos deste regulamento, a Sala do Empreendedor é subordinada formalmente à 
Secretaria  de  Desenvolvimento  Sustentável,  que  presidirá  o  Comitê  Gestor  Municipal  das  Micro  e  Pequenas  
Empresas e do Microempreendedor Individual de que trata o art. 4o da Lei Municipal 4.705, de 1o de setembro de 
2010 e atuará sob a coordenação deste, cabendo a responsabilidade operacional ao Agente de Desenvolvimento  
Municipal, nomeado pelo Prefeito Municipal.

Seção II
Atendimento, conhecimentos e atividades correlatas da Sala do Empreendedor

Art.  3o A Sala  do  Empreendedor  deve  ser  dotada  de  infraestrutura  física  e  técnica  mínima  para 
atendimento aos contribuintes, empreendedores e interessados na esfera municipal.

Art. 4o A Sala do Empreendedor deve estar capacitada a atender todos os serviços colocados à disposição 
dos  contribuintes,  empreendedores  e  interessados  que a  procurem, por  meio  dos  servidores  públicos  efetivos,  
devendo conhecer, no mínimo:

I – a normatização municipal relativa à concessão de autorizações, alvarás, inscrição e baixa no cadastro  
municipal e a documentação exigida pelas diversas secretarias ou órgãos municipais, relacionados com a abertura,  
legalização e fechamento de empreendimentos empresariais;

II  –  a  atuação  dos  órgãos  e  entidades  envolvidos  na  abertura,  legalização  e  fechamento  de  
empreendimentos empresariais das demais esferas de governo, seus órgãos ou entidades;

III  –  a  legislação  aplicável  às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  bem  como  aos 
microempreendedores individuais, em especial a Lei Complementar Federal no 123, de 14 de dezembro de 2006 - 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que estabelece normas gerais relativas ao 
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito  
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; a  da Lei Federal no 11.598, de 03 de 
dezembro de 2007, que dispõe sobre a criação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização  
de Empresas e Negócios – REDESIM; a Lei Complementar Federal no 140, de 8 de dezembro de 2011, conhecida 
como Lei das Competências Ambientais; a Lei Complementar Estadual no 14.376, de 26 de dezembro de 2013, do 
Estado do Rio Grande do Sul, denominada Lei Kiss; a  Lei Municipal no 4.705 de 01 de setembro de 2010, que 
institui a Lei Geral Municipal do Microempreendedor Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,  e dá 
outras providências; a Lei Complementar Municipal no 58, de 12 de abril de 2010 - Código de Obras do Município 
de  Santa  Rosa;  editou  a  Lei  Complementar  no 118,  de  28  de  agosto  de  2017,  que  institui  o  Plano  Diretor 
Participativo  de  Desenvolvimento  Sustentável  do  Município  de  Santa  Rosa,  estabelecendo  diretrizes  de 
ordenamento,  orientação  e  controle  do  desenvolvimento  em  todo  o  seu  território  municipal  e  dá  outras 
providências, e, a Lei Complementar Municipal  no 34, de 28 de dezembro de 2006, que estabelece o Código 
Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências;

IV – as normatizações do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da  
Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM; do Conselho Gestor do Simples Nacional - CGSN, principalmente 
sobre  a  opção  pelo  Simples  Nacional;  da Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA);  do  Conselho 
Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA; do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul – CBMRS;

V - os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 
CNAE, a ser utilizados para fins da opção; 

VI - as obrigações acessórias relativas às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo  
Simples Nacional e a que dispõe sobre a entrega da declaração anual.
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Art. 5o Especialmente, em relação ao microempreendedor individual, a Sala do Empreendedor deve estar  
capacitada a informar:

I - quem pode ser, como se registra e se legaliza, as obrigações, custos e periodicidade; 
II - qual a documentação exigida, e quais os requisitos que devem atender perante cada órgão e entidade 

para seu funcionamento;
III – a necessidade de pesquisa prévia ao ato de formalização, para fins de verificar sua condição perante 

a legislação municipal no que se refere à descrição oficial do endereço de sua atividade e da possibilidade do  
exercício desta atividade no local desejado;

IV  –  o  conteúdo  do  termo  de  ciência  e  responsabilidade  com  efeito  de  Alvará  de  Licença  e  
Funcionamento Provisório, que poderá ser emitido eletronicamente e permitirá o início de suas atividades, salvo 
nos casos de atividade considerada de alto risco.

Art.  6o Tratando-se  de  empreendedor  que  não  atende  aos  requisitos  para  se  qualificar  como 
microempreendedor individual, a sala do empreendedor o informará do fato, adicionando outras informações de 
interesse para orientação do empresário, tais como:

I – possibilidade de ser microempresa;
II – procedimentos para abertura e legalização de empresa, inclusive para a elaboração de contrato social 

adequado, registro na JUCIS/RS e obtenção do CNPJ perante a RFB;
III  -  qual  a  legislação que terá  de cumprir  para a  abertura  e  funcionamento do estabelecimento nos  

âmbitos municipal, estadual e federal, e instituições como conselhos e sindicatos;
IV – realização de consulta  prévia  para utilização do nome e para a verificação da possibilidade de  

funcionamento no endereço escolhido e em relação à atividade a ser desenvolvida.

Capítulo II
Da consolidação, uniformização e simplificação da tramitação dos processos relacionados com os atos de registros,  
legalizações, licenciamentos e emissão de autorizações e alvarás para edificações, estabelecimentos e negócios na  
esfera municipal 

Seção I
Disposições Preliminares

Art.7o Os  contribuintes,  empreendedores  e  interessados  que  pretendam  iniciar  e/ou  estejam 
desenvolvendo  atividades  econômicas,  bem  como  os  estabelecimentos  e/ou  serviços  que  exerçam  atividades 
consideradas essenciais, na qualidade de pessoas físicas ou jurídicas, na esfera do Município de Santa Rosa, ainda 
que beneficiadas por imunidade constitucional e/ou isenção de tributos e/ou preços públicos municipais, deverão 
requerer,  nas  hipóteses  previstas  neste  regulamento,  as  atinentes  inscrições,  cadastros,  aberturas,  alvarás, 
arquivamentos,  licenças,  permissões,  autorizações,  registros  e  demais  itens  relativos  à  abertura,  legalização  e  
funcionamento  de  atividades  de  negócios  e  de  pessoas  jurídicas  de  qualquer  porte,  atividade  econômica  ou  
composição societária junto à Sala do Empreendedor, localizada na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do 
Poder Executivo.

§1o Todos  os  procedimentos  de  encaminhamento  do  registro  e  legalização  de  empreendimentos  no 
território municipal, independentemente do porte empresarial, devem ser integrados e operacionalizados no âmbito 
da  Rede  Nacional  para  a  Simplificação  do  Registro  de  Empresas  e  Negócios  –  REDESIM,  observados  os 
procedimentos e atos previstos neste regulamento.

§2o A procedimentalização  disciplinada  neste  regulamento  abrange  todos  os  atos  administrativos  e 
jurídicos imprescindíveis ao atendimento da legislação em vigor e ao regular funcionamento dos empreendimentos 
e  negócios  desenvolvidos  no  território  do  Município  de  Santa  Rosa,  inclusive  os  necessários  à  emissão  das  
pertinentes licenças, autorizações e alvarás provisórios ou definitivos.

§3o Observadas às disposições da Lei Municipal no 4.705, de 1o de setembro de 2010, que institui a Lei 
Geral Municipal do Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
e,  dá outras providências,  as  pessoas enquadradas como MEI,  ME, EPP e/ou equivalentes,  nos termos da lei, 
receberão tratamento diferenciado, simplificado e favorecido.

Art.8o O registro e legalização de empreendimentos, bem como o licenciamento de estabelecimentos no 
Município de Santa Rosa, respeitará os seguintes fundamentos e diretrizes:

I - a observância da legislação de uso e ocupação do solo e das normas correlatas;
II - a observância das normas tributárias, especialmente às previstas na Lei Complementar Municipal no 

34, de 28 de dezembro de 2006 - Código Tributário Municipal de Santa Rosa;
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III - a observância da legislação municipal, estadual e federal referente a disciplina urbanística, proteção 
ambiental, controle sanitário, prevenção contra incêndios e segurança em geral;

IV - o princípio da boa-fé do interessado e do contribuinte;
V - os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
VI - o princípio da ampla defesa e do contraditório; 
VII - o princípio da publicidade;
VIII - o princípio da celeridade;
IX - o princípio da proporcionalidade, especialmente para a obtenção de adequação entre meios e fins;
X - o amplo acesso à informação, salvo nas hipóteses de sigilo previstas em lei;
XI - a racionalização do processamento de informações;
XII - a execução e registro de procedimentos administrativos em ambiente virtual;
XIII - o compartilhamento de dados e informações entre os órgãos do Poder Executivo, assim como entre 

estes e os órgãos de outros entes da Federação;
XIV - a não duplicidade de comprovações;
XV - a criação de meios, simplificação de exigências e aperfeiçoamento de procedimentos destinados a 

extinguir ou limitar a necessidade de que os interessados e contribuintes compareçam a repartições públicas;
XVI - a redução de requisitos de licenciamento para atividades de baixo impacto, baixo risco ou baixa  

densidade;
XVII - a adoção de cuidados especiais, de natureza preventiva, para o licenciamento de atividade de alto 

impacto, alto risco ou alta densidade.
Parágrafo único. Os fundamentos e diretrizes indicados neste artigo têm a finalidade tanto de assinalar as 

razões de direito, de eficiência e racionalidade administrativa que nortearam a edição deste Decreto, quanto de 
orientar  aos  órgãos  municipais  afetos  à  matéria  a  estudar,  propor  e  adotar  medidas,  a  qualquer  tempo,  que  
contribuam para aprimorar procedimentos administrativos diversos e relacionados com os assuntos regulamentados 
neste ato.

Art.9o As  manifestações  dos  interessados  e  os  procedimentos  administrativos  vinculados,  direta  ou 
indiretamente,  à  eficácia  deste  regulamento  e  à  aplicação  de  suas  normas  deverão,  sempre  que  possível,  ser  
efetuados por meios digitais e em ambiente virtual.

Art. 10. A disponibilidade de meios digitais e ambientes virtuais para conferir maior agilidade e controle  
aos procedimentos administrativos, sempre que as circunstâncias recomendarem ou favorecerem o uso de meio 
diverso, não limitará o direito de petição dos administrados, nos termos do art. 5 o, inciso XXXIV, alínea ‘a’, da 
Constituição Federal.

Art. 11. No âmbito do Município de Santa Rosa, a ocupação ou utilização de imóveis com a finalidade do 
exercício  de  atividades  econômicas  ou  similares,  a  localização  e  o  funcionamento  de  todos  estabelecimentos 
comerciais,  prestadores de serviços,  industriais,  agrícolas,  pecuários e  extrativistas,  bem como das sociedades,  
instituições e associações de qualquer natureza, pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, estão sujeitos,  
conforme o caso, ao respeito às normas disciplinadas neste regulamento, e, bem assim, à emissão das pertinentes 
licenças, autorizações e alvarás provisórios ou definitivos.

§1o A obrigação imposta neste artigo se aplica também ao exercício de atividades:
I - no interior de residências, inclusive como ponto de referência;
II - em locais ocupados por estabelecimentos já licenciados, mesmo nos casos que envolvam a pretensão 

de licenciamentos de atividades idênticas.
§2o Excluem-se da obrigação imposta neste artigo os estabelecimentos da União, dos Estados, do Distrito  

Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações, as sedes dos partidos políticos, as missões  
diplomáticas, os organismos internacionais reconhecidos pelo governo brasileiro e às associações de moradores, e, 
ainda, as atividades econômicas enquadradas no art.106, §6o, incisos I, III, X e XI, todos da Lei Complementar 
Municipal  no 34, de 28 de dezembro de 2006, que estabelece o Código Tributário do Município,  consolida a  
legislação tributária e dá outras providências.

Seção II
Das definições e respectivas abrangências na aplicação das normas deste regulamento

Art.  12.  Para  fins  deste  regulamento,  são  adotadas,  sem  prejuízo  da  aplicação  subsidiária  de 
conceituações decorrentes de outras normas assemelhadas, às definições abaixo descritas:
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I - Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio – APPCI:  é a certificação emitida pelo Corpo de  
Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul – CBMRS de que a edificação está de acordo com a legislação  
vigente, conforme o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio – PPCI;

II  –  Autorização  Precária  de  Ocupação  do  Imóvel:  é  o  documento  emitido  pela  Secretaria  de 
Planejamento Urbano e Habitação do Poder Executivo, por intermédio do qual é autorizada a ocupação precária e  
provisória de determinada edificação que possua restrições cadastrais e/ou construtivas, cuja liberação é vinculada a 
adoção de providências com vistas ao saneamento das pendências, bem como, da observância das condicionantes 
estabelecidas neste regulamento;

III – Alvará de Localização e Funcionamento: é a licença emitida, com prazo de validade indeterminado, 
pela  Secretaria  de Gestão  e  Fazenda  do Poder  Executivo,  quando o  estabelecimento  tiver  atendidos  todos  os  
requisitos  previstos  na  legislação  em vigor.  Esta  licença autoriza  o  funcionamento  das  atividades  comerciais, 
industriais,  institucionais,  de  prestação  de  serviços  e  similares  pretendidas  pelo  interessado,  assim  como 
associações de qualquer natureza, vinculadas a pessoas físicas ou jurídicas; 

IV – Alvará de Localização e  Funcionamento Provisório:  é o  documento emitido pela  Secretaria  de  
Gestão e Fazenda para situações em que a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, via Sala do Empreendedor 
concluir  por  ser  esse  o  enquadramento,  mediante  o  cumprimento  dos  requisitos  informados  na  Consulta  de 
Viabilidade, consoante as orientações contidas no correspondente checklist e a apresentação do Termo de Ciência e 
Responsabilidade e demais termos ou documentação necessários, bem como a verificação de sua conformidade. 
Este  será  emitido com  prazo  de  validade  definido  e  permitirá  o  início  de  operação  do  estabelecimento 
imediatamente após o ato de registro empresarial, sem a necessidade de vistorias prévias por parte dos órgãos e 
entidades licenciadores, desde que as atividades a licenciar estejam enquadradas como de baixo e médio risco ou 
essenciais em qualquer grau, conforme classificações dos órgãos públicos competentes;

V – Alvará de Localização e Funcionamento Condicionado: é o documento emitido pela Secretaria de 
Gestão e Fazenda, nos casos em que tenha sido identificado tal enquadramento pelos demais órgãos competentes do 
Poder Executivo, bem como, previamente ocorra o deferimento da Autorização Precária de Ocupação do Imóvel, a  
qual  sua  validade  é  vinculada.  Este  é  sujeitado à  cassação  compulsória  quando  não  regularizadas,  no  tempo 
determinado, às pendências relacionadas a edificação que tenham sido constatadas, sendo que às condicionantes 
para emissão deste são:

a) o prévio deferimento do Autorização Precária de Ocupação do Imóvel;
b) a realização de vistoria(s) prévia(s) ou in loco;
c) o atendimento das normas ambientais, sanitárias e/ou outras que se fizerem necessárias considerando a  

atividade especifica do estabelecimento. 
VI -  Atividade Econômica:  é  o ramo de atividade desejada pelo interessado identificado a  partir  da 

Classificação  Nacional  de  Atividades  Econômicas  -  CNAE  e,  se  houver,  da  lista  de  atividades  auxiliares 
regulamentadas pela Comissão Nacional de Classificação - CONCLA do estabelecimento a ela associada;

VII – Atividades essenciais: são aquelas desenvolvidas por estabelecimentos de caráter singular, como, 
por exemplo, hospitais, educandários, assistenciais e congêneres, bem como os relacionados com serviços públicos 
diversos, para os quais independentemente do grau de risco da edificação, inclusive o alto, exceto nas ocupações do 
grupo F, divisões F-5 e F-6 da Lei Complementar Estadual no 14.376, de 26 de dezembro de 2013, do Estado do 
Rio Grande do Sul, poderá ser liberada a Autorização Precária de Ocupação do Imóvel, o que se dará mediante a 
apresentação do projeto de legalização especifico em caso de irregularidade na edificação, do protocolo do PPCI no  
CBMRS,  com  ART/RRT  de  projeto  e  execução,  ficando  condicionada  a  expedição  do  alvará  definitivo  de 
funcionamento à apresentação do APPCI, ressalvado o disposto no §9o do art.37 deste regulamento;

VIII - Ato de Registro Empresarial: ato administrativo de inscrição, cadastro, abertura, arquivamento e 
registro da empresa com a aprovação do nome empresarial e com o arquivamento na JUCIS/RS da documentação 
que instruirá o requerimento de registro da empresa, acompanhado do parecer de viabilidade locacional de que trata  
a alínea “a” do inciso XIII deste artigo;

IX -  Atividade  Econômica  de  Baixo  ou  Médio  Risco:  aquela  que  permite  o  início  de  operação  do 
estabelecimento  sem a  necessidade  da  realização  de  vistoria  prévia  para  a  comprovação  do  cumprimento  de  
exigências por parte dos órgãos e das entidades responsáveis  pela emissão de licenças,  autorizações e alvarás  
provisórios ou definitivos.

X - Atividade Econômica de Alto Risco: atividades econômicas que exigem vistoria prévia por parte dos 
órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças, autorizações e alvarás provisórios ou definitivos  
antes do início do funcionamento da empresa;

XI – Boletim Cadastral Imobiliário (BCI): O Boletim Cadastral Imobiliário é o documento que contém o 
registro das informações de todos os imóveis urbanos situados no território municipal, sujeitos ou não ao Imposto  
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sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, às taxas de serviços urbanos e ao Imposto sobre Transmissão Inter  
Vivos de Bens Imóveis, o qual encontra-se disponível no sistema eletrônico de Georreferenciamento do Município 
de Santa Rosa abrigado na Rede Mundial de Computadores - Internet;

XII – Carta de habitação: é o documento expedido pelo Poder Executivo, autorizando a ocupação de 
edificação nova ou reformada;

XIII  -  Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB – é o documento emitido pelo 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul certificando que a edificação foi enquadrada no art.  
4o, §2o, da Lei Complementar Estadual no 14.376, de 26 de dezembro de 2013, do Estado do Rio Grande do Sul, e 
encontra-se devidamente regularizada junto ao CBMRS;

XIV – Checklist: é um instrumento de controle, composto por um conjunto de condutas, nomes, itens ou 
tarefas que devem ser lembradas e/ou seguidas consubstanciadas numa relação de documentos básicos que devem 
ser apresentados pelo interessado para que se possa dar entrada no processo administrativo de encaminhamentos do 
registro, inscrição, cadastro do estabelecimento; 

XV - Consulta de Viabilidade: ato pelo qual o interessado submete consulta de forma eletrônica, através 
do sistema integrador da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul – JUCIS/RS,  
disponível na página eletrônica do órgão público estadual, sobre a viabilidade de instalação e funcionamento da 
atividade desejada e a possibilidade de seu desenvolvimento no local indicado, cuja análise é realizada da seguinte 
forma: 

a)  Poder Executivo:  examina a  possibilidade de exercício da atividade  econômica  desejada no local 
escolhido, de acordo com a descrição do endereço;

b)  JUCIS/RS:  verifica  a  possibilidade  de  uso  do  nome  de  empresário  individual  ou  de  sociedade  
empresária;

XVI – Edificação: é a área construída destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, 
equipamento ou material;

XVII – Empreendimento ou Estabelecimento: qualquer local onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam 
suas atividades econômicas ou similares, bem como atividades e/ou serviços considerados essenciais.

XVIII – Grau de Risco: nível de perigo potencial de ocorrência de danos à integridade física e à saúde 
humana, ao meio ambiente, ao patrimônio ou incômodo a vizinhança, em decorrência de exercício das atividades 
de que trata este regulamento e, bem assim, cotejados os parâmetros delimitados seu Adendo VIII -  Tabela Auxiliar 
de Classificação dos Riscos da Atividade (compilada de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio  
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018  e  a  Resolução  da  Diretoria  Colegiada  (RDC)  da  Agência  Nacional  de 
Vigilância Sanitária – ANVISA no 153/2017.);

XIX - Laudo Técnico de Risco de Incêndios: é o documento emitido pelo profissional responsável pelo 
projeto de PPCI, em conformidade com o modelo constante no Adendo IV deste regulamento, que tem a finalidade 
de indicar e comprovar, cumulativamente, que:

a)  o  imóvel  e  a  atividade  a  ser  desenvolvida  no  local,  bem  como  sua  capacidade  de  ocupação  e 
classificação oferecem plenas condições fáticas para atender às formalidades estabelecidas pela Lei Complementar  
Estadual no 14.376/2013 e alterações; 

b) a pessoa física ou jurídica,  o responsável técnico, e, quando for o caso, o proprietário do imóvel 
assumam total e inteira responsabilidade pelas instalações prediais, dos equipamentos e informações prestadas; e

c) a juntada de cópia da ART/RRT do profissional responsável técnico do Plano de Prevenção e Proteção 
Contra Incêndios, onde conste a observação Laudo Técnico de Risco de Incêndios, sendo este relativo ao projeto e 
sua execução. 

XX - Laudo Técnico de Habitabilidade: é o documento emitido pelo profissional responsável pelo projeto 
de  legalização  do  imóvel  sem  carta  de  habitação  e/ou  com  ampliações  e/ou  reformas  não  legalizadas,  em 
conformidade com o modelo constante no Adendo III deste regulamento, que visa atestar que o imóvel possui 
condições de segurança para ser habitado, e que se responsabiliza por eventuais danos que o imóvel possa vir a  
causar aos ocupantes, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/RRT.  

XXI  –  Licenciamentos  urbanísticos,  ambientais,  sanitários  e  dos  empreendimentos:  procedimento 
administrativo em que o órgão municipal  competente  avalia  e verifica,  conforme o caso,  o  preenchimento de  
requisitos de segurança sanitária, controle ambiental, prevenção contra incêndios e demais requisitos previstos na 
legislação para autorizar a ocupação, instalação e funcionamento de determinado estabelecimento. 

XXII - Parecer de Viabilidade Locacional:  resposta fundamentada emitida pelo Poder Executivo que 
defere  ou  indefere  a  consulta  de  viabilidade,  no  que  diz  respeito  ao  exercício  da  atividade  em determinado 
endereço, conforme a alínea “a” do inciso XV deste artigo;
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XXIII - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI: é um processo que contém os elementos 
formais que todo o proprietário ou responsável pelas áreas de risco de incêndio e edificações, executando as de 
ocupação unifamiliares de uso exclusivamente residencial, deve encaminhar ao Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Rio Grande do Sul – CBMRS –, conforme orientação do referido órgão. O PPCI será exigido na sua  
forma completa ou simplificada, de acordo com o uso, a classificação e a atividade desenvolvida na edificação.

XXIV -  Ponto  de  Referência:  considera-se  como ponto  de  referência  o  estabelecimento  onde  serão 
exercidas atividades pré-operacionais  de empresas ou negócios,  cujas atividades poderão ser  desenvolvidas de 
forma virtual ou fora do estabelecimento, podendo prestar serviços ou realizar negócios de compra e venda de  
mercadorias por meio de representações, internet, telefone, catálogo, folheto ou similares, sem estoque de produtos 
ou mercadorias para pronta entrega. Neste tipo de estabelecimento os produtos devem ser entregues diretamente do 
fornecedor para o comércio ou para o consumidor final, ficando esse sujeitado ao cumprimento dos seguintes 
requisitos:

a)  o endereço do estabelecimento seja utilizado para exercer atividades administrativas pelo próprio, 
vedada a aglomeração regular de terceiros;

b) todos os negócios de compra e venda de mercadorias sejam realizados através da internet, via telefone, 
catálogo ou folheto;

c) as atividades solicitadas sejam exercidas em outro local, ou em outra empresa ou cliente;
d) não possua estoque de produtos ou mercadorias para pronta entrega, devendo todos os produtos serem 

entregues diretamente do fornecedor para o comércio e/ou para o consumidor final;
e) não haja movimentação de carga e descarga no local.
§1o Não  poderão  fazer  uso  de  endereços  de  referência,  atividades  comerciais  que  necessitam  de 

licenciamentos específicos por algum órgão público para o exercício da atividade, como por exemplo: comércio de 
medicamentos, agrotóxicos, explosivos, entre outros.

§2o Também não poderão fazer uso de endereços de referência, atividades de serviços que necessitam de  
estrutura física com licença específica, para a efetivação da prestação de serviços, como por exemplo: serviços  
cirúrgicos prestados diretamente às pessoas, bem como, exemplificativamente, serviços de tornearia, lavagem de 
veículo, entre outros.

§3o Ficam excetuados da vedação delimitada no §2o deste inciso, os serviços prestados em escritórios ou 
salas  localizadas  no interior  de  estabelecimentos  licenciados  por  procedimentos  próprios,  tais  como hospitais,  
clínicas ou equivalentes; sendo, assim, autorizado o enquadramento como ponto de referência aos locais onde são 
desenvolvidas atividades meramente administrativas, mesmo que situadas em estabelecimentos sujeitos a outras 
licenças.  

§4o O Adendo III deste regulamento é o documento no qual deverão ser preenchidas as informações 
necessárias para aferição do enquadramento como ponto de referência.

XXV -  Responsável  Técnico:  é  o  profissional  habilitado  no sistema CONFEA/CREA ou CAU para  
elaboração e/ou execução de projetos e obras de atividades relacionadas à segurança contra incêndio;

XXVI  -  Sistema  Integrador:  sistema  operacional  informatizado  que  contém  as  funcionalidades  de 
integração e troca de informações e dados entre os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais responsáveis  
pela abertura, registro e alteração de empresas.

XXVII - Termo de Ciência e Responsabilidade: é o instrumento em que o empresário ou responsável  
legal  pelo  estabelecimento,  consoante  o  modelo  disponibilizado  no  Adendo  II  deste  regulamento,  firma 
compromisso, sob as penas da lei, de que observará os requisitos exigidos para funcionamento e exercício das  
atividades econômicas constantes do objeto social, para efeito de cumprimento das normas sanitárias, ambiental, de  
uso e ocupação do solo e de prevenção contra incêndios, bem como da efetivação de eventuais regularizações que  
vierem a ser identificadas como necessárias; 

XXVIII - Zoneamento: áreas de usos urbanos previamente definidas no Plano Diretor Participativo de 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Santa Rosa - Lei Complementar Municipal no 118, de 28 de agosto 
de 2017, com vistas ao ordenamento do pleno desenvolvimento das funções urbanas, garantindo o desenvolvimento 
sustentável, a qualidade ambiental, a segurança e a saúde da coletividade, as quais são delimitadas em:

a) Área central;
b) Áreas mistas;
c) Áreas residenciais;
d) Áreas industriais.
XXIX – Vistoria: é a verificação do cumprimento das exigências das condições construtivas da edificação 

e das medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco de incêndio, mediante aferição física in  
loco e/ou documental.
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XXX – Comprovante de endereço: é o documento que comprova que a empresa está estabelecida no 
endereço indicado. Para comprovar o endereço, poderá ser utilizado os seguintes documentos:

a) Cópia do carnê de IPTU;
b) Contrato de locação do imóvel;
c) Cópia do recibo de energia elétrica ou conta de água;
d) Declaração de endereço pelo proprietário do imóvel ou seu inquilino que possua um contrato de 

locação formalizado, a qual deverá ser atestada e firmada como idônea e verídica, sob as penas da lei.
XXXI - Declaração de tipo de veículo utilizado para exercício da atividade: é o documento que busca 

identificar, em cumprimento ao disposto nos adendos 1A e 3B do Plano Diretor de Município de Santa Rosa, quais 
os tipos de veículos que serão utilizados com finalidade de realizar a carga e descarga das mercadorias para o 
estabelecimento que se instala em determinado local. No adendo VI deste regulamento, encontra-se disponibilizado 
o modelo de declaração de tipo de veículo utilizado para exercício da atividade.

Seção III
Do trâmite único e da integração de procedimentos

Art. 13. Os órgãos e entidades municipais envolvidos, direta ou indiretamente, no processo de abertura,  
registro, legalização e alteração de empresas e negócios deverão:

I - compatibilizar e integrar procedimentos em conjunto com outros órgãos e entidades, estaduais ou  
federais, envolvidos nos processos de abertura, registro e alteração;

II - evitar a duplicidade de exigências;
III - garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário, por meio da integração de sistemas e 

bancos de dados utilizados nos processos referidos no caput deste artigo;
IV - administrar e manter atualizados sistemas e bancos de dados, disponibilizando-os, inclusive por meio 

de acesso ou envio dessas bases, às plataformas de outros entes governamentais;
V - possibilitar a integração gradual de outros sistemas eletrônicos municipais que guardem pertinência  

com o tema e que venham a ser desenvolvidos.
Parágrafo único. A administração, atualização e disponibilização de sistemas e bancos de dados de que  

tratam o inciso IV do caput deste artigo serão realizadas pelos órgãos municipais competentes.
Art. 14. Para abertura, registro e alteração de empreendimentos só poderão ser exigidas as informações e  

declarações  relacionadas  diretamente  ao  exercício  da  atividade  do  requerente,  dispensando-se,  entre  outras  já  
dispensadas pela legislação em vigor, a exigência de:

Art. 15. Para abertura, registro e alteração de empreendimentos só poderão ser exigidas as informações e  
declarações relacionadas diretamente ao exercício da atividade do requerente, vedado, salvo de maneira justificada 
e quando expressamente imprescindível, a exigência de:

I – documento de propriedade do imóvel ou contrato de locação onde será instalada a sede, filial ou outro  
estabelecimento, salvo para comprovação do endereço indicado;  

II - comprovação da regularidade de obrigações tributárias referentes ao imóvel onde será instalada a  
sede, filial e/ou outro estabelecimento.

Art.  16.  Com  vistas  a  simplificação  e  desburocratização  dos  processos  de  registro  e  legalização  de 
empresas e negócios para às pessoas físicas e jurídicas sujeitas às competências do Poder Executivo do Município  
de  Santa  Rosa,  os  procedimentos  de  que  trata  este  regulamento  serão  efetivados  de  forma  a  contemplar  o 
cumprimento das seguintes etapas:

I - Consulta de Viabilidade;
II - Análise de Viabilidade Locacional pelo Poder Executivo do Município de Santa Rosa;
III – Análise das condições para emissão das licenças ambientais, sanitárias, urbanísticas e congêneres; 

autorizações e/ou alvarás.
IV – Emissão,  quando for  o caso,  das respectivas  licenças,  autorizações e/ou alvarás provisórios ou 

definitivos;
V  –  Deferimento  e/ou  efetivação  de  outros  apontamentos  e/ou  providências  em  relação  as  

correspondentes inscrições nos cadastros fiscais mantidos pela Fazenda Pública Municipal.
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Capítulo III
Das etapas dos processos de registro e legalização de empresas e negócios

Seção I
Da solicitação da Consulta de Viabilidade 

Art. 17. A Consulta de Viabilidade será realizada de forma eletrônica e deverá permitir pesquisas prévias  
de instalação e funcionamento,  de modo a fornecer ao usuário informações quanto ao zoneamento do local  e 
documentação exigível para o registro e licenciamento.

Parágrafo único. A Consulta de viabilidade será encaminhada pelo requerente no sistema integrador da 
Junta Comercial,  Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul – JUCIS/RS, observados os seguintes  
requisitos:

I – no encaminhamento deverá constar a descrição oficial do endereço de seu interesse, acompanhado da  
informação do número de inscrição do Boletim Cadastral Imobiliário (BCI) do imóvel onde pretende desenvolver a 
atividade econômica ou utilizar-se de documentação equivalente;

II – descrição das atividades econômicas que pretende desenvolver;
III – informações sobre se às atividades serão desenvolvidas no local do imóvel ou não;
IV – tamanho da área ocupada pelo empreendimento para o desenvolvimento das atividades;
V – a efetivação do preenchimento das demais informações constantes no formulário fornecido pelo 

sistema integrador.
Art. 18.  Qualquer atividade ou estabelecimento comercial,  industrial,  de prestação de serviços, ou de 

qualquer natureza que esteja enquadrada nas prescrições deste regulamento,  poderá ser registrada para fins de  
exercício  ou instalação  no Município  de Santa  Rosa,  desde  que tenha  recebido  do  Poder  Executivo  o  prévio  
deferimento da viabilidade de localização de suas atividades.

§1o As empresas ou negócios já registrados que não possuam cadastro atualizado na Prefeitura devem 
solicitar a consulta prévia de localização para fins de regularização ou licenciamento de suas atividades.

§2o Com o  objetivo  de  facilitar  o  processo  de  análise  da  consulta  de  viabilidade  de  localização,  o  
solicitante poderá informar na solicitação de consulta prévia caso possua alguma autorização de alteração de uso do 
solo,  ou outra autorização ou permissão de exercício de atividades econômicas no endereço solicitado,  com o 
respectivo número do processo administrativo que gerou esta autorização ou permissão.

§3o A Consulta Prévia tem natureza consultiva e não autoriza o início das atividades do estabelecimento, 
ficando este condicionado a obtenção do atinente alvará.

§4o Para deferimento da viabilidade deverá ser emitido o parecer de viabilidade locacional, que, além da 
informação  acerca  do  preenchimento  dos  requisitos  mínimos,  deverá  observar  a  indicação  da  necessidade  de 
licenciamento, conforme o caso, nas áreas urbanísticas, sanitárias, ambientais, tributárias e/ou de segurança no uso 
e ocupação do solo e congêneres.

Seção II
Da Análise de Viabilidade Locacional

Art.  19.  As Consultas  de Viabilidade deverão ser analisadas pelo Poder Executivo num prazo de 48 
(quarenta e oito) horas.

Parágrafo único. A contagem de prazo inicia-se no primeiro dia útil de expediente da repartição pública 
municipal, após o encaminhamento da solicitação por parte do requerente.

Art. 20. Na análise da Consulta de Viabilidade serão verificadas as informações prestadas pelo requerente  
através do sistema integrador, sendo que não serão realizadas vistorias no imóvel.

Parágrafo único. Em caso de dúvida, incerteza ou indisponibilidade parcial ou total de dados referentes à 
edificação, à unidade imobiliária ou ao logradouro, o analista poderá solicitar informações complementares ao 
requerente, para que possa elucidar suas eventuais dúvidas.

I – Nos casos de necessidade de complementação de informações, o requerente terá 3 (três) dias úteis 
para apresentá-las, sendo que a não apresentação, resultará em indeferimento do processo por falta de dados para a 
análise.

II – Os processos que tiveram a necessidade de complementação, terão reaberto novamente a contagem 
do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para nova análise do Poder Executivo.

Art. 21. Somente serão deferidos os pedidos que apresentarem viabilidade, a qual ficará configurada com 
o atendimento dos seguintes requisitos mínimos:

I - o imóvel não poderá estar interditado;
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II - o zoneamento estabelecido para o local do empreendimento deverá permitir o desenvolvimento das 
atividades.

Art.  22.  Os  pareceres  exarados  no  procedimento  de  consulta  de  viabilidade  serão  conclusivos,  não 
havendo necessidade da emissão de novo parecer no processo administrativo aberto com vistas à obtenção do  
Alvará de Localização e Funcionamento, com exceção daqueles enquadrados na modalidade condicionada, bem 
como com excetuados àqueles em que os setores que tenham a incumbência de realizar vistorias no local.

Art.  23.  O resultado  da  Consulta  de  Viabilidade  será  deferido  ou  indeferido  através  do  Sistema  de 
Registro Integrado, sendo respondido pelo Poder Executivo em um único atendimento, o qual poderá ter 3 (três) 
alternativas de resposta: 

a)  a  atividade  é  passível  de  instalação,  caso  em que  serão  elencados  os  requisitos  necessários  para  
funcionamento;

b) a atividade não é passível de instalação, hipótese em que o uso pretendido não atende à legislação 
urbanística em vigor, devendo ser apontados os impedimentos pertinentes.

c)  insuficiência  de  informação  nos  bancos  de  dados  municipais,  caso  em que,  o  requerente  deverá  
certificar-se dos dados informados, e, se for o caso, encaminhar nova consulta.

Art. 24. Nas hipóteses ou situação fáticas consolidadas, ou seja, quando o estabelecimento já possua  
licenças, autorizações e/ou alvarás anteriores em determinado local para a(s) atividade(s) desenvolvida(s) e for  
identificado  que,  de  forma  superveniente,  essa  não  é  permitida  pelo  zoneamento  municipal  atual,  
excepcionalmente, poderá a viabilidade locacional ser deferida, respeitadas as seguintes condições:

a) em casos que tratar-se somente de alteração de dados cadastrais;
b) quando estiver sendo solicitada a inclusão de atividades permitidas pelo zoneamento.
Art. 25. O parecer de deferimento da Consulta de Viabilidade será confeccionado de modo a fornecer aos  

contribuintes, empreendedores e/ou interessados, no mínimo, às seguintes informações:
a) relação de documentos que deverão ser apresentados ao Poder Executivo, com fins encaminhamento  

de eventual autorização provisória de ocupação e/ou alvará de localização e funcionamento do empreendimento, 
observadas as disposições do Adendo I deste regulamento;

b) justificativas do deferimento da consulta;
c) orientações sobre os procedimentos que deverão ser adotados pelo contribuinte;
d) informação dos custos mínimos para a legalização do empreendimento a nível municipal.
Art. 26. Caso seja emitido parecer pelo indeferimento, deverão ser justificados expressamente os motivos 

da  negativa,  bem  como  relatados  quais  os  procedimentos  são  necessários  para  efetivação  do  registro  e/ou 
legalização;

Art.  27.  Para  a  análise  da  viabilidade  de  localização  não  serão  avaliadas  as  atividades  econômicas  
declaradas pelo solicitante como não exerce atividade no endereço informado.

Art.  28.  A Secretaria  de  Desenvolvimento  Sustentável,  por  intermédio  da  Sala  do  Empreendedor 
procederá  a  cientificação  da  pessoa  física  e/ou  jurídica  acerca  do  parecer  de  indeferimento,  orientando-a  e 
oferecendo auxílio nas ações essenciais à solução dos apontamentos.

Art. 29. A resposta da Consulta de Viabilidade não significa substituição ou dispensa da necessidade de 
obtenção da(s) autorizações, alvará(s) e/ou licença(s) correspondente(s).

Art. 30. A solicitação de viabilidade de localização será indeferida quando houver:
I - divergência na informação quanto à localização da zona do imóvel;
II - a inscrição informada não corresponder ao endereço do imóvel;
III - o endereço informado divergir do endereço da matrícula do imóvel, utilizada no IPTU;
IV - quaisquer divergências nos dados informados pelo solicitante com base em fontes de dados oficiais.

Seção III
Procedimentos de licenciamento e emissão de autorizações e/ou alvarás

Subseção I
Prescrições gerais

Art. 31. Concluída a Consulta de Viabilidade e emitido o respectivo parecer de deferimento locacional, os 
contribuintes, empreendedores e/ou interessados deverão dirigir-se à Sala do Empreendedor com a finalidade de 
proceder na entrada única dos documentos pertinentes a JUCIS/RS, bem como nos demais documentos necessários 
para  emissão,  conforme  a  hipótese,  das  correspondentes  licenças,  autorizações  e/ou  alvarás  provisórios  ou 
definitivos.

Parágrafo  único.  A procedimentalização  estabelecida  no  caput deste  artigo  observará  o  disposto  no 
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checklist aplicável e informado na Consulta de Viabilidade do empreendimento.
Art. 32. Após realizado o protocolo de recebimento do processo, a Sala do Empreendedor encaminhará a  

documentação recebida ao Escritório Regional da JUCIS/RS a fim da efetivação e constituição dos atos pertinentes  
perante esse órgão.

Parágrafo único. Caso o processo relativo ao empreendimento remetido à JUCIS/RS demandar correções 
e/ou  a  complementação  de  informações  e/ou  documentos,  o  contribuinte,  empreendedor,  interessado  ou 
representante legal deverá sanear todas às exigências diretamente na unidade local do órgão estadual.

Art. 33. A Sala do Empreendedor aguardará o deferimento por parte de JUCIS/RS no que concerne ao 
atinente contrato social e concernente inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

Parágrafo único. Imediatamente após o recebimento eletrônico do deferimento de que trata o caput deste  
artigo, a Sala do Empreendedor dará andamento no processo com vistas a emissão das correspondestes  licenças, 
autorizações e alvarás provisórios ou definitivos relativos ao empreendimento.

Art. 34. As questões relacionadas aos procedimentos relacionados com eventuais licenças, autorizações e 
alvarás  provisórios  ou  definitivos relativos  ao  empreendimento  e  potencias  intercorrências,  bem  como  as 
respectivas taxas de licenciamento a serem recolhidas poderão ser remetidos ao empreendedor por meio eletrônico.

§1o Sem prejuízo da aplicação do disposto no  caput deste artigo, por ocasião da abertura do processo 
administrativo serão lançadas às taxas básicas de licenciamento e, após o correto enquadramento tributário do  
empreendimento a ser procedido pela Fazenda Pública Municipal poderá ser lançada eventual diferença de valores, 
em relação aos quais a pessoa física ou jurídica fica obrigada a recolher aos cofres públicos para retirada das  
atinentes licenças, autorizações e alvarás provisórios ou definitivos.

§2o As guias de arrecadação terão vencimento em 5 (cinco) dias úteis após a abertura do processo e  
deverão ser quitadas antes da retirada das atinentes licenças, autorizações e alvarás provisórios ou definitivos.

Art.  35.  As  atividades  que  necessitem  de  Alvará  Sanitário  obrigar-se-ão  a  anexar,  no  processo 
administrativo aberto com vistas  à  obtenção das necessárias  licenças,  autorizações e/ou alvarás provisórios ou 
definitivos, a documentação pertinente exigida pela fiscalização sanitária.

Parágrafo único. Caso constatada a necessidade do cumprimento do disposto no caput deste artigo por 
ocasião do procedimento de Consulta de Viabilidade, a Sala do Empreendedor, a fim de subsidiar e orientar aos  
contribuintes, empreendedores e/ou interessados, deverá franquear uma lista de instruções, na forma de checklist,  
com as medidas que devem ser efetivadas pelos particulares.

Art.  36.  Nas  atividades  em  que  ocorrer  a  identificação  da  imprescindibilidade  de  licenciamento 
ambiental,  será  necessária  a  abertura  de  processo  independente,  observada  a  lista  de  instruções,  na  forma de  
checklist, disponibilizada no procedimento de consulta de viabilidade.

Subseção II
Da Autorização Precária de Ocupação do Imóvel

Art.  37.  Quando  for  constatada  a  existência  de  restrições  ou  inconformidades  cadastrais  e/ou 
construtivas em  edificações  com grau  de  risco  baixo  e  médio,  nas  quais  se  pretenda  ou  já  estejam  sendo 
realizadas atividades econômicas,  e nos casos das edificações de estabelecimentos que realizem atividades e/ou 
prestem serviços de caráter essencial em qualquer grau de risco, a  Autorização Precária de Ocupação do Imóvel 
deverá ser  requerida pelos respectivos responsáveis  à fiscalização urbanística  da  Secretaria de Planejamento 
Urbano e Habitação do Poder Executivo.

§1o Sempre que em determinada etapa de tramitação do correspondente processo aberto com vistas à 
obtenção dos registros,  legalizações e documentos de que trata  este  regulamento,  ocorrer  a  identificação,  pela 
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação ou outro órgão da estrutura do Poder Executivo, de que devam ser  
promovidas regularizações de quaisquer espécies na edificação em que se pretenda ou já estejam sendo realizadas 
atividades econômicas e/ou essenciais, o responsável será informado da necessidade da adoção de providências  
com vistas a regularização dessas questões.

§2o Excetuando-se os casos em que o grau de risco da edificação imponha a vedação da emissão da  
autorização, o Poder Executivo poderá emitir a Autorização Precária de Ocupação do Imóvel, pelo prazo de até 1 
(um) ano,  a qual  permitirá  a ocupação deste,  até  que sejam concluídas às  regularizações e/ou legalizações da 
edificação, inclusive no que pertine ao habite-se ou em relação as obras de acessibilidade e congêneres.

§3o Para obtenção da Autorização Precária de Ocupação do Imóvel, quando for o caso, além de estar a 
edificação classificada dentro do grau de risco compatível, o responsável deverá, de acordo com a situação, cumprir 
os seguintes requisitos:
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I – abertura de processo de regularização e/ou legalização da edificação junto ao órgão competente,  
com  a  apresentação  da  documentação,  planos  e/ou  projetos  apontados  como  necessários  para  seu  
processamento;

II - anexação, na hipótese de imóvel sem carta de habitação e/ou com ampliações e/ou reformas não 
legalizadas, de Laudo de Habitabilidade assinado por profissional habilitado, com a respectiva ART/RRT;

III  –  que  sejam providenciadas  e/ou  iniciadas  todas  as  medidas  indicadas  pelo  corpo  técnico  da  
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação do Poder Executivo relacionadas a regularização e/ou legalização  
da edificação junto a municipalidade e/ou outros órgãos competentes;

IV – caso tenham sido assinaladas como imprescindíveis, a assumpção do compromisso, sob as penas  
da  lei,  mediante  o  preenchimento  do  formulário  constante  no  Adendo  VII  deste  regulamento,  do  
encaminhamento da efetivação, conforme o caso, de melhorias, adaptações e/ou obras na atinente edificação,  
incluindo-se, nessas, as adequações relacionadas ao cumprimento das normas de acessibilidade. 

V – atendimento da legislação de prevenção e proteção contra incêndio, contemplando, no mínimo, a área 
onde serão desenvolvidas as atividades;

§4o Além da observância  do disposto no §3o deste artigo, a  expedição da  Autorização Precária de 
Ocupação do Imóvel, pelo prazo de até 1 (um) ano, é vinculada a apresentação do protocolo do Plano de Prevenção 
e Proteção Contra Incêndio – PPCI no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul – CBMRS, 
com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de projeto e  
execução, ficando condicionada a expedição do Alvará Definitivo de Funcionamento à apresentação do atinente  
Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – APPCI emitido pelo CBMRS.

§5o Conjuntamente com  a apresentação do  protocolo do PPCI no CBMRS mencionados no  §4o deste 
artigo, deverá ser juntado um laudo técnico lavrado pelo profissional responsável pelo projeto de PPCI, indicando e 
comprovando, cumulativamente que:

a)  o  imóvel  e  a  atividade  a  ser  desenvolvida  no  local,  bem  como  sua  capacidade  de  ocupação  e 
classificação oferecem plenas condições fáticas para atender às formalidades estabelecidas pela Lei Complementar  
Estadual no 14.376/2013 e alterações; 

b) a pessoa física ou jurídica,  o responsável técnico e, quando for o caso,  o proprietário do imóvel, 
assumam total e inteira responsabilidade pelas instalações prediais, dos equipamentos e informações prestadas;

c) a juntada de cópia da ART/RRT do profissional responsável técnico do Plano de Prevenção e Proteção 
Contra Incêndios, onde conste a observação Laudo Técnico de Risco de Incêndios, sendo este relativo ao projeto e 
sua execução.

§6o O disposto no §3o deste artigo fica excetuado em relação às ocupações do grupo F, divisões F-5 e F-6 
constantes na Lei Complementar Estadual no 14.376, de 26 de dezembro de 2013.

§7o Caso o APPCI não tenha sido expedido no prazo delimitado de até 1 (um) ano, a Autorização Precária 
de Ocupação do Imóvel poderá ser prorrogada por mais  1 (um) ano, desde que haja manifestação emitida do 
CBMRS, devidamente fundamentada.

§8o Caso,  por questões relacionadas com a demora,  no que se refere ao exame da documentação do 
expediente  na  esfera  do  Poder  Executivo,  e,  bem  assim,  durante  a  tramitação  do  pertinente  processo  de 
regularização  e/ou  legalização  da  edificação, não tenha sido possível  executar  plenamente o saneamento das 
regularizações necessárias, a Autorização Precária de Ocupação do Imóvel poderá ser prorrogada por mais 1 (um) 
ano, desde que haja manifestação devidamente fundamentada do órgão municipal competente.

§9o Dada a natureza intrínseca do  direito à proteção da vida, considerado como garantia inviolável da 
pessoa humana, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, fica autorizado que o corpo técnico 
do Poder Executivo, apenas nos casos dos hospitais e/ou estabelecimentos similares de saúde que comprovem a 
impossibilidade  de  forma  fundamentada  e  com  documentos  idôneos  que  atestem  a  inviabilidade  fática  da 
realização,  especialmente  de  forma  momentânea,  das  necessárias  regularizações  e/ou  legalizações,  em caráter  
excepcionalíssimo, poderá ser deferida a correspondente Autorização Precária de Ocupação do Imóvel.

Art. 38. Quando a edificação for utilizada pelo empreendimento apenas como ponto de referência, será 
necessária somente a apresentação do comprovante de abertura do protocolo do alvará de legalização das referidas  
construções/reformas/ampliações  ou,  ainda,  conforme  o  caso,  cópia  do  protocolo  de  solicitação  de  carta  de  
habitação, sem a necessidade de apresentação de Laudo de Habitabilidade assinado por profissional habilitado, com 
a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/RRT.

Art. 39. A Autorização Precária de Ocupação do Imóvel não será expedida em relação às edificações: 
I - cuja atividade pleiteada não seja permitida para a zona de uso em que se situa, salvo nos casos  

consolidados;
II - situada em área contaminada, non aedificandi ou de preservação ambiental permanente;
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III - que tenha invadido logradouro ou terreno público;
IV - que seja objeto de ação administrativa e/ou judicial promovida pelo Município de Santa Rosa,  

objetivando o seu embargo ou sua demolição; 
V - em área considerada de risco ambiental.
Parágrafo único. A vedação contida no caput c/c inciso III deste artigo não se aplica às áreas públicas 

que tenham sido objeto regularização específica, conforme legislação municipal própria.
Art. 40. Para todos os fins de direito, a  Autorização Precária de Ocupação do Imóvel de que trata este 

considera-se como um ato administrativo unilateral, discricionário, de caráter provisório e precário, sendo válida, 
conforme o caso e as disposições legais, pelo prazo nela estipulado, podendo ser revogada a qualquer momento de 
acordo com o interesse público, sem ônus para o Município de Santa Rosa.

Seção IV
Das modalidades de alvarás

Art. 41. Em conformidade com às circunstâncias concretas em termos de grau de risco da edificação e da 
atividade, o Poder Executivo poderá proceder na emissão de 3 (três) modalidades de alvarás, quais sejam:

I - Alvará de Localização e Funcionamento, respeitados, em especial, os procedimentos detalhados na 
Subseção I desta Seção IV do Capítulo III deste regulamento.

II  - Alvará  de  Localização  e  Funcionamento  Provisório,  respeitados,  em especial,  os  procedimentos 
detalhados na Subseção II desta Seção IV do Capítulo III deste regulamento.

III - Alvará de Localização e Funcionamento Condicionado, respeitados, em especial, os procedimentos 
detalhados na Subseção III desta Seção IV do Capítulo III deste regulamento.

Art. 42. Como regra geral, o Alvará de Localização e Funcionamento aludido no inciso I do art.37, tendo 
como peculiaridade a validade indeterminada, é o instrumento pelo qual o Poder Executivo  emite a licença no 
tocante  a  localização  e  o funcionamento  de estabelecimentos  comerciais,  industriais,  agrícolas,  prestadores  de 
serviços, bem como de sociedades, instituições, e associações de qualquer natureza, vinculadas a pessoas físicas ou 
jurídicas.

Parágrafo  único.  Em  situações  excepcionais,  observado  a  situação  fática  e  jurídica  de  determinado 
empreendimento ou negócio, bem como às características e condições, em termos de regularidade cadastral e/ou 
construtiva da edificação onde funcionará a atividade econômica, conforme a hipótese, poderão ser emitidos o  
Alvará de Funcionamento Provisório aludido no inciso II do art.41, ou, o Alvará de Localização e Funcionamento 
Condicionado mencionado no inciso III do art.41 deste regulamento.

Art. 43. Excetuando-se os casos em que o grau de riscos da atividade desenvolvida imponha a vedação de 
sua emissão, poderá ser liberado Alvará de Funcionamento Provisório pelo período de 6 (seis) meses, permitindo-se  
o  início  da  operação  do  estabelecimento  imediatamente  ao  momento  do  ato  de  protocolização  do  processo  
administrativo, sem a necessidade de vistoria prévia dos setores competentes.

Parágrafo único. Os procedimentos, intercorrências e peculiaridades específicas inerentes ao Alvará de 
Funcionamento Provisório, inclusive em relação a sua prorrogação, deverão observar os procedimentos detalhados 
na Subseção II desta Seção IV do Capítulo III deste regulamento.

Art. 44.Excetuando-se os casos em que o grau de riscos da edificação imponha a vedação da emissão da 
sua emissão, poderá ser liberado Alvará de Localização e Funcionamento Condicionado, como regra, pelo período 
de 1 (um) ano, desde que tenha sido deferida a Autorização Precária de Ocupação do Imóvel, a qual sua validade é 
vinculada. 

Parágrafo único. Os procedimentos, intercorrências e peculiaridades específicas inerentes ao Alvará de 
Funcionamento Provisório, inclusive em relação a sua eventual prorrogação, deverão observar  os procedimentos 
detalhados na Subseção III desta Seção IV do Capítulo III deste regulamento.

Subseção I
Do Alvará de Localização e Funcionamento

Art. 45. O Alvará de Localização e Funcionamento, na modalidade definitiva, será emitido por prazo 
indeterminado  quando  o  estabelecimento  tiver  atendidos  todos  os  requisitos  de  licenciamento  urbanístico,  de  
segurança e proteção contra incêndio, e licenciamento sanitário e ambiental nos casos previstos pela legislação 
específica, incluídos nestes, todas questões relacionadas às edificações e atividades desenvolvidas. 
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Art. 46. Na hipótese em que na área predial, objeto de instalação de estabelecimento, apresentar situação  
mista, com parte do prédio legalizada e parte desprovida de carta de habitação o Poder Executivo poderá liberar o 
alvará dentro da área que abrange a carta de habitação apresentada.

Parágrafo único. Sem prejuízo da liberação do Alvará de Localização e Funcionamento do estabelecimento 
em relação a área predial legalizada, que deverá ter precedência, o Poder Executivo poderá instaurar procedimentos 
administrativos visando legalizar as demais áreas pendentes de regularização.

Art. 47. O MEI poderá utilizar sua residência como sede do estabelecimento, quando não for indispensável  
a existência de local próprio para o exercício da atividade, sendo dispensada a alteração da finalidade de uso do  
imóvel na carta de habitação.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não desobriga o empreendedor de realizar as necessárias 
adequações construtivas em relação a edificação, observada a natureza da atividade desenvolvida.

Art. 48. A concessão de Alvará de Localização e Funcionamento será precedida, sempre que necessário, 
pela  verificação  de  dados  e  informações  nos  cadastros  digitais  da  Secretaria  da  Receita  Federal,  dos  órgãos 
executores do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. O requerimento de Alvará de Localização e Funcionamento será indeferido na hipótese 
de os dados  consultados  revelarem,  ainda que indiretamente,  qualquer incongruência  com os informados pelo 
particular.

Art.  49.  No  cartão  do  Alvará  de  Localização  e  Funcionamento  conterão,  entre  outras,  as  seguintes 
informações:

I – nome da pessoa física ou jurídica;
II – endereço do estabelecimento;
III – relação das atividades licenciadas; 
IV – número da inscrição municipal;
V – observações e restrições;
VI – número de inscrição no CNPJ/CPF.
Art.  50.  O processamento  e  o cadastramento  de informações  no  Poder  Executivo  terão  por  base  as  

constantes do Sistema de Registro Integrado da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do  
Sul – JUCIS/RS e da Receita Federal do Brasil - RFB.

§1o Os estabelecimentos localizados fora  do perímetro urbano, estão dispensados da apresentação da 
regularidade do imóvel referente a carta de habitação, visto que as normas da Lei Complementar no 118, de 28 de 
agosto de 2017, que institui o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Sustentável do Município de Santa 
Rosa abrangem, no que concerne ao desenvolvimento de atividades econômicas, somente às áreas inseridas no 
perímetro urbano do Município de Santa Rosa.

§2o Os imóveis rurais localizados dentro do perímetro urbano do Município de Santa Rosa que tenham 
preservada a característica de propriedade não urbana, que não possuam indícios de fracionamento irregular do 
solo, e que tenham seu endereço utilizadas para registro de empreendimento ou negócio como ponto de referência,  
receberão  tratamento  igualitário  em  relação  aos  imóveis  rurais  localizados  fora  do  perímetro  urbano,  sendo 
dispensada a apresentação, quando for o caso, da atinente carta de habitação.

Art. 51.  O  Alvará de Localização e Funcionamento  deverá ser afixado no estabelecimento,  em local 
acessível e com boa visibilidade.

Art. 52.  O  Alvará de Localização e Funcionamento  será obrigatoriamente substituído quando houver 
qualquer alteração de suas características.

Parágrafo único. A modificação do Alvará de Localização e Funcionamento deverá ser requerida no prazo 
de 30 (trinta) dias, contado a partir da data em que se verificar a alteração.

Art. 53.  O deferimento da concessão do  Alvará de Localização e Funcionamento  e o pagamento da(s) 
taxa(s) ou à verificação de eventuais hipóteses de isenção constituem-se em condições suficientes para o início do 
funcionamento do estabelecimento, ainda que, por não ter havido apropriação em receita do valor do tributo, o 
alvará não se encontre disponível para impressão de forma física ou eletrônica.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  funcionamento  prevista  no  caput,  o  responsável  comprovará  o 
preenchimento  das  condições  assinaladas  por  meio  da  pronta  exibição  à  fiscalização  da  guia  referente  ao 
recolhimento efetivado da(s) taxa(s) correspondente(s).

Art. 54. O Alvará de Localização e Funcionamento de que trata esta subseção, perderá sua eficácia a 
qualquer tempo caso haja  violação à legislação vigente,  ficando o titular  ou responsável  legal  da empresa ou 
negócio  sujeito  às  penalidades  cabíveis  por  fornecimento  de  eventuais  informações  incorretas  constatadas  por 
quaisquer dos órgãos do Poder Executivo.
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Subseção II

Do Alvará de Funcionamento Provisório

Art. 55. Excetuando-se os casos em que o grau de riscos da atividade desenvolvida imponha a vedação da 
emissão, poderá ser liberado Alvará de Funcionamento Provisório pelo período de 6 (seis) meses, o qual permitirá o  
início  da  operação  do  estabelecimento,  imediatamente  no  momento  do  ato  de  protocolização  do  processo 
administrativo, sem a necessidade de vistoria prévia dos setores competentes.

§1o Para obtenção do alvará a que se refere o  caput deste artigo, quando for o caso, além de estar a 
atividade classificada dentro do grau de risco compatível, a pessoa física e/ou jurídica deverá, concomitantemente,  
cumprir os seguintes requisitos:

I - possuir consulta de viabilidade aprovada pelo Poder Executivo;
II – apresentar toda documentação, conforme o checklist disponibilizado por ocasião do procedimento de 

consulta de viabilidade;
III–  ter  providenciado  o  atendimento  da  legislação  de  prevenção  e  proteção  contra  incêndio, 

contemplando, no mínimo, a área onde serão desenvolvidas as atividades;
IV – a juntada do Termo de Ciência e Responsabilidade, no qual o sócio proprietário/administrador do  

empreendimento e/ou a pessoa física firmará compromisso, sob as penas da lei, de observar os requisitos exigidos, 
em especial, o cumprimento das normas de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio, para o  
funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes no alvará de licença municipal, conforme Adendo 
II deste regulamento;

V – nos casos  em que o empreendimento não contar  com o APPCI/CLCB expedido pelo CBMRS,  
conforme disposto  no inciso II  deste  artigo,  excepcionalmente,  poderá ser  autorizada a  emissão  de  Alvará de 
Funcionamento Provisório, devendo, para este fim, a atividade ser classificada como de baixa ou média carga de  
incêndio e apresentados os documentos que seguem:

a) comprovante de protocolo junto ao Corpo de Bombeiros de projeto para obtenção do APPCI/CLCB do 
imóvel objeto do empreendimento comercial;

b)  laudo  técnico  do  profissional  responsável  pelo  projeto  de  PPCI,  indicando  e  comprovando, 
cumulativamente que (1) o imóvel e a atividade a ser desenvolvida no local, bem como sua capacidade de ocupação  
e  classificação  oferecem  plenas  condições  fáticas  para  atender  às  formalidades  estabelecidas  pela  Lei 
Complementar  Estadual  no 14.376/2013 e alterações;  (2)  a pessoa física ou jurídica,  o  responsável  técnico,  e, 
quando for o caso, o proprietário do imóvel, assumam total e inteira responsabilidade pelas instalações prediais, dos  
equipamentos e informações prestadas e (3) a juntada de cópia da ART/RRT do profissional responsável técnico do 
Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios, onde conste a observação Laudo Técnico de Risco de Incêndios, 
sendo este relativo ao projeto e sua execução.

§2o O imóvel não pode estar interditado para o uso ou embargado.
Art. 56. O Alvará de Funcionamento Provisório será expedido com validade de 6 (seis) meses, prazo em 

que o processo deverá concluir seus trâmites no âmbito dos órgãos técnicos do Poder Executivo, bem como serem 
efetivadas às devidas vistorias e a liberação do Alvará Definitivo.

§1o Em caso de constatação de irregularidades no momento das vistorias, durante o período de vigência  
do Alvará de Funcionamento Provisório, o órgão competente deverá solicitar as providências necessárias para que o 
estabelecimento possa se adequar e atender plenamente a legislação vigente, e obter sua licença definitiva.

§2o Excepcionalmente, não sendo possível a conclusão da legalização da edificação durante o período de  
vigência do Alvará de Funcionamento Provisório, poderá o requerente solicitar a Autorização Precária de Uso do 
Imóvel conforme  os procedimentos delimitados na Subseção II da Seção III do Capítulo III deste regulamento, 
apresentando justificativa plausível por não concluir às devidas regularizações e/ou legalizações, e, bem assim, 
obter  a  liberação  do  Alvará  de  Localização  e  Funcionamento  Condicionado,  sendo  que,  nessa  hipótese  a 
autorização e respectivo alvará terão a validade de até 1 (um) ano, prorrogável, por mais 6 (seis) meses, o que fica  
vinculado à procedimentalização inerente a emissão da Autorização Precária de Uso do Imóvel.

§3o Em caso do órgão competente não promover as respectivas vistorias no prazo de vigência do Alvará  
de Localização e Funcionamento Provisório, este se converterá automaticamente em definitivo.

§4o Em caso de constatação de irregularidade grave e de intermitente risco, os setores de fiscalização 
deverão realizar, justificadamente, a cassação do alvará provisório.

Art.  57.  Compete  a  Secretaria  de  Gestão  e  Fazenda  a  concessão  de  licença  para  funcionamento  de 
estabelecimento, mediante a expedição do Alvará de Localização e Funcionamento Provisório, a partir da instrução  
do processo, com as informações consolidadas pela Sala do Empreendedor. 
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Art. 58. A concessão de alvará provisório não implicará:
I – no reconhecimento de direitos e obrigações concernentes a relações jurídicas de direito privado;
II – na quitação ou prova de regularidade do cumprimento de obrigações administrativas ou tributárias;
III – no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto à quaisquer normas aplicáveis ao seu  

funcionamento,  especialmente  as  de  proteção  da  saúde,  condições  da  edificação,  instalação  de  máquinas  e 
equipamentos, proteção ambiental, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.

Subseção III
Da Emissão do Alvará de Funcionamento Condicionado

Art.  59.  O Alvará  de  Funcionamento  Condicionado,  espécie  do Alvará  de  Funcionamento  na forma 
definitiva, será emitido pela Secretaria de Gestão e Fazenda do Poder Executivo nos casos em que tenha sido  
deferida a Autorização Precária de Ocupação do Imóvel, tendo sua validade vinculada a correspondente autorização 
e permitirá o início ou continuidade da operação do empreendimento. 

§1o A emissão  do  Alvará  de  Localização  e  Funcionamento  Condicionado  será  liberada  mediante  o 
cumprimento das seguintes etapas:

a) o deferimento da Autorização Precária de Ocupação do Imóvel;
b) a realização de vistoria(s) prévia(s) ou in loco;
c) o atendimento das normas ambientais, sanitárias e/ou outras que se fizerem necessárias considerando a  

atividade especifica do estabelecimento. 
§2o O  Alvará  de  Funcionamento  Condicionado  é  sujeitado  à  cassação  compulsória  quando  não 

regularizadas, no tempo determinado, às pendências relacionadas a edificação que tenham sido identificadas.
Art.  60.  Por ocasião da  emissão  do Alvará de Funcionamento Condicionado,  o  estabelecimento  não  

poderá ter pendências relacionadas às atividades desenvolvidas, devendo esta, se for o caso, estar devidamente  
licenciada, observados os casos previstos pela legislação específica, incluídas, as demais licenças acessórias no que 
pertine ao empreendimento.

Art. 61. O Alvará de Funcionamento Condicionado, fica restritamente vinculado a Autorização Precária  
de Ocupação do Imóvel,  e poderá ser  prorrogado, dentro dos prazos de vigências da Autorização Precária  de  
Ocupação do Imóvel.

Art. 62. No que se refere às procedimentalizações relacionadas à emissão do Alvará de Funcionamento 
Condicionado, a Fazenda Pública Municipal observará as deliberações manifestas nos autos, pelos demais setores 
fiscais  relacionados  aquelas  atividades  e,  subsidiariamente  no  que  couber,  os  procedimentos  detalhados  na 
Subseção I da Seção IV do Capítulo III deste regulamento.

Seção V
Das inscrições nos cadastros fiscais

Subseção única
Procedimentos inerentes às inscrições municipais, respectivos apontamentos e questões análogas

Art. 63. Incumbe à Secretaria de Gestão e Fazenda do Poder Executivo efetivar todos os procedimentos 
inerentes aos atos de inscrição nos cadastros fiscais tributários mantidos pela Fazenda Pública Municipal no que 
pertine aos estabelecimentos e negócios de que trata este regulamento, conforme regramento estabelecido no CTM.

Parágrafo único. Observados os casos ou situações concretas, de forma subsidiária ou complementar, a 
Fazenda Pública Municipal, aplicará, no que couber, às prescrições da Lei Complementar Federal n o 123, de 14 de 
dezembro de 2006, que dispõe sobre o tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas e às Empresas de 
Pequeno Porte e aos Microempreendedores Individuais, Lei Federal no 11.598 de 03/12/2007 - REDESIM  e da Lei 
Municipal  no 4.705,  de  1o de  setembro  de  2010,  que  institui  a  Lei  Geral  Municipal  do  Microempreendedor 
Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e dá outras providências.

Art. 64. A Secretaria de Gestão poderá deferir a inscrição municipal relativa a qualquer estabelecimento 
ou negócio que tenha obtido o registro do empreendimento no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, e, 
quando for o caso,  no órgão estadual competente,  o que,  conforme a hipótese,  se dará independentemente do  
cumprimento  da  sequência  das  etapas  elencadas  neste  regulamento,  bem  como  da  prévia  emissão  das 
correspondentes licenças, autorizações e/ou alvarás provisórios ou definitivos.

Parágrafo  único.  No  que  couber,  nas  hipóteses  decorrentes  do  disposto  no  caput deste  artigo,  em 
conformidade com as prescrições do art. 112 do CTM, bem como outras regulamentações pertinentes, o Agente 
Fazendário procederá no devido registro,  e,  em sequência,  liberará  o atinente  acesso a NFS-e (Nota Fiscal  de 
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Serviço eletrônica), de forma a assegurar os devidos registros de receitas gravadas pelo ISQN, bem como coibir a  
evasão fiscal.

Capítulo IV
Das demais disposições 

Seção I
Da Fiscalização Orientadora e suas especificidades  

Art. 65. A fiscalização dos empreendimentos e negócios de que trata este regulamento, tal como a relativa 
aos  aspectos  sanitário,  ambiental  e  de  segurança,  deverá  ter  natureza  prioritariamente  orientadora,  quando  a 
atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.

Art. 66. Os órgãos responsáveis pela emissão das autorizações, licenças e/ou alvarás de que trata este  
regulamento, realizarão vistorias após o início de operação do estabelecimento ou negócio, quando a atividade, por 
sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. 

Parágrafo único. Sempre que possível, a vistoria deve ser realizada através de visita conjunta dos órgãos 
municipais encarregados.

Art. 67. Se porventura forem identificadas irregularidades ou infrações de qualquer ordem, inclusive em 
relação ao exercício das atividades do empreendimento, seja a realização durante vistorias regulares e eventuais ou 
por  quaisquer  meios,  o  Poder  Executivo  poderá  deferir  prazo  ao  responsável  a  fim  de  que  esse  adote  às 
providências cabíveis à regularização, observada a validade do atinente alvará.

§1o Quando for o caso, após a constatação das irregularidades ou infrações, o órgão competente deverá 
expedir notificação comunicando o responsável para que sejam promovidas às soluções necessárias ao atendimento  
da legislação vigente.

§2o Observada a gravidade das irregularidades ou infrações, poderá ser facultado prazo razoável para 
regularização das pendências.

Art. 68. Detectadas inconformidades, irregularidades ou a prática de infrações que ofereçam alto risco, 
em especial à saúde, meio ambiente e/ou segurança das pessoas, sem prejuízo da adoção de outras providências que 
se  fizerem  necessárias,  poderá  a  autoridade  fiscalizadora  proceder  na  suspensão  imediata  e/ou  na  cassação  
definitiva do correspondente alvará de funcionamento.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, o empreendedor ou estabelecimento fica obrigado a 
suspender  imediatamente  suas  atividades,  e,  caso  às  inconformidades  ou  irregularidades  sejam  sanadas,  as 
atividades somente poderão ser reiniciadas com a obtenção de nova(s) autorização(ões) e/ou licença(s).

Art. 69. Nas hipóteses em que, por qualquer meio, for constatado o descumprimento do Termo de Ciência 
e Responsabilidade, a inexatidão das informações prestadas ou a prática de quaisquer infrações a este regulamento 
e/ou  aos  preceitos  legais  de  regência,  independentemente  dos  motivos  e/ou  justificativas  que  venham  a  ser  
apresentados pela  pessoa física ou jurídica  e do fato de eventual irregularidade ter sido praticada por ação e/ou 
omissão, os órgãos técnicos competentes do Poder Executivo poderão promover o cancelamento, a suspensão ou 
adotar outras medidas adequadas em relação ao respectivo alvará de funcionamento, bem como no que concerne as  
pertinentes inscrições municipais, o que se dará, no que couber, sem prejuízo da cominação, conjunta ou isolada,  
das seguintes sanções:

I – aplicação de multas em graduação proporcional à ação ou omissão identificada;
II – abertura de expediente próprio para promoção da responsabilização administrativa, civil e criminal.
§1o Nas situações em que for  constatada a falta  da veracidade das informações fornecidas ao poder 

público municipal, a infração será considerada gravíssima.
§2o Será  observado o critério  de dupla  visita  para  lavratura  de autos  de  infração,  salvo  quando for 

constatada a ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§3o Ressalvadas as hipóteses previstas no §2o deste artigo, caso seja constatada alguma irregularidade na 

primeira visita do agente público, poderá ser formalizado Termo de Ajustamento de Conduta, conforme instrução 
baixada pelos respectivos órgãos competentes, devendo sempre conter a respectiva orientação e as providências 
ajustadas com o responsável pelo estabelecimento ou negócio.

Art.  70.  O  empreendimento  ou  negócio  que  não  providenciar  a  regularização  das  pendências  e/ou 
irregularidades existentes dentro do prazo de validade da atinente autorização e/ou alvará, ficará sem autorização 
para o funcionamento no Município de Santa Rosa e deverá suspender suas atividades imediatamente.

Seção II
Disposições finais e transitórias 
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Art. 71. Nos casos relativos aos alvarás provisórios e/ou condicionados, após os devidos licenciamentos e  
diligências, as quais poderão ocorrer de maneira concomitante, será emitido o alvará definitivo sem a cobrança da  
taxa de segunda via, desde que a emissão deste alvará, seja decorrente do primeiro requerimento e não tenham 
ocorrido intercorrências relacionadas com a regularidade das informações prestadas ou praticadas infrações de  
quaisquer espécies.

 Art. 72. Eventuais danos, prejuízos e/ou acidentes que possam porventura venham a ocorrer no local do 
exercício das atividades de que trata este regulamento são de inteira e exclusiva responsabilidade, conforme o caso,  
da pessoa física e/ou jurídica empreendedora.

Art. 73. Independentemente das observações constantes no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 
e/ou no Contrato Social da pessoa jurídica, a licença emitida pela municipalidade terá validade restrita ao exercício 
das atividades consignadas no respectivo alvará emitido.

Art.  74.  A  conversão  do  alvará  de  funcionamento  provisório  em  alvará  localização  e
funcionamento  condicionado  ou  definitivo,  é  vinculado,  quando  for  o  caso,  à  concessão  das  licenças  ou
autorizações  necessárias  emitidas  pelos  órgãos  e/ou  entidades
competentes.

Art. 75. A procedimentalização estabelecida neste regulamento não afasta a responsabilidade dos órgãos  
competentes pela execução e observância das diretrizes e processos de competência da REDESIM.

Art.  76.  Não  serão  disponibilizadas  informações  de  caráter  pessoal,  constantes  do  cadastro  do 
contribuinte.
Art.  77.  As  Secretarias  de  Desenvolvimento  Sustentável,  de  Gestão  e  Fazenda  e  de  Planejamento  Urbano  e  
Habitação, poderão emitir normas complementares a este regulamento, especialmente no que se refere às ações de 
fiscalização, infrações,  penalidades e  obrigações  acessórias,  respeitando-se,  em  todos  os  casos,  a  legislação 
municipal de regência.

Parágrafo  único.  Casos  atípicos  serão  analisados,  no  que  for  de  suas  competências,  pelos  órgãos 
integrantes da estrutura do Poder Executivo do Município de Santa Rosa.

Art. 78. Este regulamento poderá ser alterado a qualquer tempo, em vista das constantes mudanças na 
legislação  vigente,  visando  a  sua  melhoria  contínua,  ou  quando  melhor  convier  ao  atendimento  do  interesse  
público. 

Art. 79. Aos processos e procedimentos em andamento na data da entrada em vigor deste regulamento,  
aplicam-se, no que couber, as disposições estabelecidas por intermédio deste ato.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA, EM 04 DE ABRIL DE 2018.

            ALCIDES VICINI,
      Prefeito Municipal.

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
Av. Expedicionário Weber, 2983 – CEP 98789-000 – Santa Rosa – RS

Fone (55) 3511 5100 – Fax (55) 3511 7621



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Registre-se e publique-se.

          LUÍS ANTONIO BENVEGNÚ,
     Superintendente-Geral de Governança.

Adendo I - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.

Procedimentalização e relação de documentos que deverão ser apresentados ao Poder Executivo do Município de 
Santa Rosa, com fins encaminhamento de eventual autorização provisória de ocupação e/ou alvará de localização e 
funcionamento. 

(1) Respeitada a tramitação via REDESIM, conjuntamente com a observância da procedimentalização específica 
delimitada para cada autorização, licença(s) e/ou alvará(s), a documentação mínima para o encaminhamento do 
processo correspondente a emissão de  eventual autorização provisória de ocupação e/ou alvará de localização e 
funcionamento, em qualquer de suas modalidades, fica definida em conformidade com o que segue:
(1.1.) Documentação básica que deverá ser apresentada em todos os casos:
I – cópia da Consulta de Viabilidade; 
II – cópia da carteira de identidade do(s) sócio(s) ou empreendedor(es); 
III – comprovante de endereço;
IV –  BCI  –  Boletim  Cadastral  Imobiliário* ou  matrícula  do  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  ou  Carta  de 
Habitação;
V  –  APPCI – Alvará de Prevenção de Proteção Contra Incêndio ou CLCB – Certificado de Licenciamento do 
Corpo de Bombeiros - CBMRS.
* Em caso de o imóvel não possuir BCI, deverá ser apresentada cópia atualizada da matricula do Cartório de  
Registro de Imóveis.
(1.1.1.) Nos casos em que o empreendimento não contar com o APPCI expedido pelo CBMRS, conforme disposto 
no item 1.1., V, excepcionalmente, poderá ser realizado o recebimento da documentação, devendo, para esse fim, a 
atividade  ser  classificada  como de  “baixa  ou  média  carga  de  incêndio”  e  apresentados  os documentos  que 
seguem:
I – comprovante de protocolo junto ao Corpo de Bombeiros de projeto para obtenção do PPCI do imóvel objeto do 
empreendimento;
II – laudo técnico do profissional responsável pelo projeto de PPCI, indicando e comprovando, cumulativamente,  
que: 
(A)  o imóvel e a atividade a ser desenvolvida no local, bem como sua capacidade de ocupação e classificação 
oferecem plenas condições fáticas para atender às formalidades estabelecidas pela Lei Complementar Estadual n o 

14.376/2013 e alterações; 
(B) a pessoa física ou jurídica, o responsável técnico, e, quando for o caso, o(s) proprietário(s) do imóvel assumam 
total e inteira responsabilidade pelas instalações prediais, dos equipamentos e informações prestadas; e
(C) a juntada de cópia da ART/RRT do profissional responsável técnico do Plano de Prevenção e Proteção Contra  
Incêndios, onde conste a observação “Laudo Técnico de Risco de Incêndios”, sendo este relativo ao projeto e sua 
execução.
(1.1.2.) Nos  casos  em que  o  empreendimento  somente  possuir  o  protocolo  do  CLCB expedido  pelo  sistema 
eletrônico do CBMRS, excepcionalmente, poderá ser realizado o recebimento da documentação, devendo, para 
esse fim, a atividade ser classificada como de “baixa ou média carga de incêndio” e atender a legislação específica 
atinente a expedição do CLCB.
(1.1.3.) As atividades enquadradas no inciso VII do art.  6o do regulamento no qual este adendo está inserido, 
consideradas de  “ponto de referência”,  deverão apresentar  DECLARAÇÃO comprometendo-se a não receber 
clientes no local e não possuir depósito de mercadorias, e informar como as atividades serão desenvolvidas.
(1.1.4.) As  atividades  que  são  sujeitas  ao  licenciamento  sanitário,  deverão  complementar  o  processo  com  a 
documentação citada no item 5 deste adendo.
(1.1.5.) As atividades que são sujeitas ao licenciamento ambiental, deverão complementar a documentação citada 
no item 1.1. e com o Protocolo de encaminhamento do processo eletrônico de licenciamento ambiental**. 
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** O licenciamento ambiental deverá ser encaminhado eletronicamente através do portal da Prefeitura Municipal  
de Santa Rosa, link “Licenciamento Ambiental”.
(2)  Os  processos  que,  excepcionalmente,  tiverem  o  encaminhamento  fora  do  fluxo  da  REDESIM,  deverão 
apresentar a seguinte documentação:
(2.1.) Documentação básica que deverá ser apresentada por todas empresas e/ou negócios:
I  – requerimento de solicitação de alvará de localização e funcionamento e solicitação de alvará sanitário, com 
descrição das atividades;
II – cópia do cartão CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
III – cópia da Inscrição Estadual (ICMS – tratando-se de comércio);
IV – cópia da carteira de identidade dos sócios;
V – cópia do Contrato Social ou Inscrição Empresarial (individual);
VI – comprovante de endereço;
VII – BCI - Boletim Cadastral Imobiliário*** ou Matrícula do Registro de Imóveis ou Carta de Habitação; 
VIII  -  Comprovante  do  pagamento  da  taxa  de  licença  de  Localização  e  Funcionamento,  ou  se  for  o  caso  a  
comprovação de pagamento da TFM (Taxa de Fiscalização e Monitoração);
IX –  APPCI – Alvará de Prevenção de Proteção Contra Incêndio ou CLCB – Certificado de Licenciamento do 
Corpo de Bombeiros.
*** Em caso de o imóvel não possuir BCI, deverá ser apresentada cópia atualizada da matricula do Cartório de  
Registro de Imóveis.
(2.1.1.) Nos casos em que o empreendimento não contar com o APPCI expedido pelo CBMRS, conforme disposto 
no item 2.1., IX, de forma excepcional, poderá ser realizado o recebimento da documentação, devendo, para esse 
fim, a atividade ser classificada como de “baixa ou média carga de incêndio” e apresentados os documentos que 
seguem:
I – Comprovante de protocolo junto ao Corpo de Bombeiros de projeto para obtenção do PPCI do imóvel objeto do 
empreendimento;
II – laudo técnico do profissional responsável pelo projeto de PPCI, indicando e comprovando, cumulativamente,  
que:
(A) o imóvel e a atividade a ser desenvolvida no local, bem como sua capacidade de ocupação e classificação 
oferecem plenas condições fáticas para atender às formalidades estabelecidas pela Lei Complementar Estadual n o 

14.376/2013 e alterações;
(B) a pessoa física ou jurídica, o responsável técnico, e, quando for o caso, o(s) proprietário(s) do imóvel assumam 
total e inteira responsabilidade pelas instalações prediais, dos equipamentos e informações prestadas; e
(C) a juntada de cópia da ART/RRT do profissional responsável técnico do Plano de Prevenção e Proteção Contra  
Incêndios, onde conste a observação “Laudo Técnico de Risco de Incêndios”, sendo este relativo ao projeto e sua 
execução.
(2.1.1.1) As atividades enquadradas no inciso VII do art. 6o do regulamento no qual este adendo está inserido, 
consideradas  de  “ponto  de  referência deverão  apresentar  DECLARAÇÃO comprometendo-se  a  não  receber 
clientes no local e não possuir depósito de mercadorias, e informar como as atividades serão desenvolvidas.
(2.1.2) As  atividades  que  são  sujeitas  ao  licenciamento  sanitário,  deverão  complementar  o  processo  com  a  
documentação citada no item 5 deste adendo.
(2.1.3) As atividades que são sujeitas ao licenciamento ambiental, deverão complementar a documentação citada  
nos itens 2.1. e 2.1.1. deste adendo e com o Protocolo de encaminhamento do processo eletrônico de licenciamento 
ambiental****. 
****  O  licenciamento  ambiental  deverá  ser  encaminhado  eletronicamente  através  do  portal  da  Prefeitura  
Municipal de Santa Rosa, link “Licenciamento Ambiental”.
(3) Fica  definida  como relação  de  documentação  mínima  para  o  encaminhamento  do  processo  de  alvará  de 
localização e funcionamento para empresas enquadradas como Microempreendedor Individual (MEI):
(3.1) Relação de documentação básicos que deverão ser apresentados por todas empresas:
I – requerimento de solicitação de alvará de localização e funcionamento e solicitação de alvará sanitário, com 
descrição das atividades;
II – cópia do Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
III – certificado de Microempreendedor Individual;
IV - BCI - Boletim Cadastral Imobiliário***** ou Matrícula do Registro de Imóveis ou Carta de Habitação; 
V - comprovante de endereço;
VI – e-mail (endereço eletrônico) para contato;
VII – cópia da carteira identidade (Registro Geral – RG) do empresário/empreendedor;

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
Av. Expedicionário Weber, 2983 – CEP 98789-000 – Santa Rosa – RS

Fone (55) 3511 5100 – Fax (55) 3511 7621



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

VIII – APPCI – Alvará de Prevenção de Proteção Contra Incêndio ou CLCB – Certificado de Licenciamento do 
Corpo de Bombeiros;
***** Em caso de o imóvel não possuir BCI, deverá ser apresentada cópia atualizada da matricula do Cartório  
de Registro de Imóveis.
(3.1.1) Nos casos em que o empreendimento não contar com o APPCI expedido pelo CBMRS, conforme disposto  
no item 3.1., VIII, excepcionalmente, poderá ser realizado o recebimento da documentação, devendo, para esse 
fim, a atividade ser classificada como de “baixa ou média carga de incêndio” e apresentados os documentos que 
seguem:
I - comprovante de protocolo junto ao Corpo de Bombeiros de projeto para obtenção do PPCI do imóvel objeto do 
empreendimento;
II - laudo técnico do profissional responsável pelo projeto de PPCI, indicando e comprovando, cumulativamente, 
que:
(A) o imóvel e a atividade a ser desenvolvida no local, bem como sua capacidade de ocupação e classificação 
oferecem plenas condições fáticas para atender às formalidades estabelecidas pela Lei Complementar Estadual n o 

14.376/2013 e alterações;
(B) a pessoa física ou jurídica, o responsável técnico, e, quando for o caso, o(s) proprietário(s) do imóvel assumam 
total e inteira responsabilidade pelas instalações prediais, dos equipamentos e informações prestadas; e
(C) a juntada de cópia da ART/RRT do profissional responsável técnico do Plano de Prevenção e Proteção Contra  
Incêndios, onde conste a observação “Laudo Técnico de Risco de Incêndios”, sendo este relativo ao projeto e sua 
execução.
(3.1.1.1) As atividades enquadradas no inciso VII do art. 6o do regulamento no qual este adendo está inserido, 
consideradas  de  “ponto  de  referência deverão  apresentar  DECLARAÇÃO comprometendo-se  a  não  receber 
clientes no local e não possuir depósito de mercadorias, e informar como as atividades serão desenvolvidas.
(3.1.2) As atividades que são sujeitas ao licenciamento sanitário, deverão complementar a documentação citada no 
item 5 deste adendo.
(3.1.3) As atividades que são sujeitas ao licenciamento ambiental, deverão complementar a documentação citada  
no  item 3.1.  deste  adendo  e  com  o  Protocolo  de  encaminhamento  do  processo  eletrônico  de  licenciamento  
ambiental******. 
******  O licenciamento  ambiental  deverá  ser  encaminhado eletronicamente  através  do portal  da Prefeitura  
Municipal de Santa Rosa, link “Licenciamento Ambiental”.
(4) Na  solicitação  de  alvará  de  localização  e  funcionamento  para  profissionais  autônomos,  deverão  esses 
apresentar a seguinte documentação:
(4.1) Relação de documentação básicos que deverá ser apresentada por todos os profissionais autônomos:
I  -  requerimento  de  solicitação  de  alvará  de  localização  e  funcionamento  com descrição  das  atividades  que  
pretende desenvolver;
II - cópia do CPF (Cadastro Pessoa Física);
III - cópia da carteira identidade (Registro Geral – RG) 
IV-  cópia do certificado ou diploma de sua Formação (quando for o caso). Em caso de tratar-se de atividade  
regulamentada (Médico, Advogado, Engenheiro, etc) deverá apresentar cópia do registro do Conselho de classe  
respectivo;
V - BCI - Boletim Cadastral Imobiliário******* ou Matrícula do Registro de Imóveis ou Carta de Habitação; 
VI -  comprovante de endereço;
VII -  comprovante do pagamento da taxa de licença de Localização e Funcionamento.
VIII -  APPCI – Alvará de Prevenção de Proteção Contra Incêndio ou CLCB – Certificado de Licenciamento do  
Corpo de Bombeiros.
******* Em caso de o imóvel não possuir BCI, deverá ser apresentada cópia atualizada da matrícula do Cartório  
de Registro de Imóveis.
(4.1.1) Nos casos em que o empreendimento não contar com o APPCI expedido pelo CBMRS, conforme disposto  
no item 4.1., V, excepcionalmente, poderá ser realizado o recebimento do documentação, devendo, para este fim, a  
atividade  ser  classificada  como de  “baixa  ou  média  carga  de  incêndio” e  apresentados  os documentos  que 
seguem:
I - Comprovante de protocolo junto ao Corpo de Bombeiros de projeto para obtenção do PPCI do imóvel objeto do  
empreendimento comercial;
II - Laudo técnico do profissional responsável pelo projeto de PPCI, indicando e comprovando, cumulativamente, 
que:
(A) o imóvel e a atividade a ser desenvolvida no local, bem como sua capacidade de ocupação e classificação 
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oferecem plenas condições fáticas para atender às formalidades estabelecidas pela Lei Complementar Estadual n o 

14.376/2013 e alterações; 
(B) a pessoa física ou jurídica, o responsável ténico, e, quando for o caso, o proprietário do imóvel assumem total e 
inteira responsabilidade pelas instalações prediais, dos equipamentos e informações prestadas; e 
(C) a juntada de cópia da ART/RRT do profissional responsável técnico do Plano de Prevenção e Proteção Contra  
Incêndios, onde conste a observação “Laudo Técnico de Risco de Incêndios”, sendo este relativo ao projeto e sua 
execução.
(4.1.1.1) As atividades enquadradas no inciso VII do art. 6o do regulamento no qual este adendo está inserido, 
consideradas  de  “ponto  de  referência deverão  apresentar  DECLARAÇÃO comprometendo-se  a  não  receber 
clientes no local e não possuir depósito de mercadorias, e informar como as atividades serão desenvolvidas.
(5) Todas as atividades econômicas sujeitas ao licenciamento sanitário, independentemente de ser pessoa física ou 
jurídica,  deverão  complementar  a  documentação  citada  anteriormente,  conforme  o  caso,  com  os  seguintes 
documentos:
I - comprovante original do recolhimento da taxa de Fiscalização e Vistoria Sanitária,  valor conforme consta no  
anexo XI, do Código Tributário Municipal (depósito Banco do Brasil, agência 0339-5, conta corrente 9093-x) 
II  -  comprovante  de  limpeza  da  caixa  d’água  emitido  por  empresa  devidamente  licenciada  pela  Vigilância 
Sanitária;
III  -  laudo de controle  de pragas realizado por empresa  especializada na área e  devidamente  licenciada  pela  
Vigilância Sanitária;
IV  -  Plano  de  Manutenção,  Operação  e  Controle  -  PMOC,  adotado  para  o  sistema  de  climatização,  para  
climatização com capacidade acima de 5 TR (15.000 kcal = 60.000 BTU/H), elaborado por responsável técnico 
habilitado. Sistema de climatização menor de 60.000BTU/H, apresentar laudo de limpeza emitida por empresa 
inscrita no CREA. Os estabelecimentos que possuem climatizadores com capacidade inferior a citada, deverão  
providenciar a higienização dos referidos aparelhos e apresentar declaração simples, assinada pelo profissional que 
realizou o serviço;
V – atividades com alimentos: Certificado de Curso em Boas Práticas de Manipulação (40 horas), do responsável 
pela manipulação dos alimentos (Exceção: atividades que não manipulam alimentos. Ex.  Comércio atacadista, 
depósito de alimentos, depósito de bebidas);
VI - estabelecimentos de saúde: Cópia de contrato com empresa que recolhe os resíduos de serviços de saúde.
(6) Nos  casos  de  alteração  societária,  enquadramento  tributário  ou  atualização  de  dados  cadastrais  que  não 
compreendam alteração de atividade nem de local, entre os quais, fusão, incorporação e cisão, serão solicitados  
somente os documentos a seguir elencados:
I – Consulta Prévia locacional aprovada; 
II – requerimento de alvará;
III – cartão CNPJ com as devidas correções;
IV – cópia do Contrato social que gerou as alterações solicitadas.  
(OBSERVAÇÃO)  Fica ressalvado,  em todos os casos,  que no decorrer da análise  do processo,  poderão ser  
solicitados outros documentos de complementação,  o que se  observada as hipóteses,  se  dará em virtude de  
situações específicas de cada atividade e/ou empreendimento.
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Adendo II - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.

Termo de Ciência e Responsabilidade

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

__________________________________________________,  pessoa  jurídica  de  direito  privado  (ou 
pessoa física – adaptar conforme a hipótese), inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________, 
estabelecida  na   _______________________________,  nº  __________,  no  bairro/localidade 
________________________________, do Município de Santa Rosa/RS, por meio deste instrumento DECLARA 
através de seu(s) sócio(s), sob as penas da lei, que foi devidamente orientada pelos servidores do Poder Executivo 
municipal  acerca  de  todos  os  requisitos  legais  por  ela  exigidos,  compreendidos  aí  os  aspectos  de  segurança  
sanitária, ambiental, prevenção contra incêndios e demais, COMPROMETENDO-SE, inclusive, em promover e 
acompanhar o andamento do processo,  providenciar as regularizações que se fizerem necessárias e apresentá-las 
concluídas, até o prazo final do alvará que lhe for expedido, estando CIENTE de que o não atendimento dos  
requisitos acarretará na cassação do respectivo ALVARÁ, conforme legislação vigente, em especial a de Uso e 
Ocupação  do  Solo,  Plano  Diretor;  Alvará  de  Proteção  e  Prevenção  de  Incêndio;  Regularidade  Fiscal; 
Regularidade do Imóvel (Habite-se) e urbanística; Licenciamento Ambiental; Alvará de Vigilância Sanitária e  
outras leis de regência, bem como demais requisitos legais.

 No presente ato, DECLARA, ainda, sob as penas da lei, serem autênticos os documentos apresentados e 
verdadeiras as informações prestadas no referido processo administrativo de solicitação do alvará.

COMPROMETO-ME, sob as penas da lei, de observar os requisitos exigidos para o funcionamento e  
exercício das atividades econômicas constantes no alvará de licença municipal, para efeitos de cumprimento das 
normas de segurança sanitária, ambiental, de prevenção contra incêndio e congêneres.

No presente  ato,  DECLARA ainda  que ter  sido devidamente informado de que é  de sua  exclusiva  
responsabilidade a manutenção de seus dados junto ao Município, Estado e União, firmando o compromisso em 
exercer a atividade dentro dos ditames legais, e, bem assim, RESPONSABILIZANDO-SE pela veracidade de toda  
e qualquer informação apresentada e cumprimento ou execução das providências que se fizerem necessárias.

Quadro Societário Atual               CPF
____________________________________-________________________________
____________________________________-________________________________
____________________________________-________________________________
____________________________________-________________________________

Santa Rosa/RS ___ de _____________ de ______.

_________________________________
Assinatura do Sócio ou Representante Legal

CPF
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Adendo III - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.

Declaração/Laudo Técnico de Habitabilidade

DECLARAÇÃO/LAUDO TÉCNICO DE HABITABILIDADE

LOCAL:

Endereço:___________________________________________________
N°: ________________________________________________________
Bairro: _____________________________________________________
Cidade: _____________________________________________________
Quadra: _____________________     Lote: _________________________
Àrea Construída: ______________________________________________

Eu, _________________________________________________________,  carteira  identidade  (RG)  no 

_____, inscrito no CPF/MF sob o no_______________________________________,  profissão____________, 
devidamente habilitado e registrado no CREA sob no__________________________uma  vez  recolhida  a 
ART/RRT no_________________________________________________________, comprovada através da cópia
em anexo, na qualidade de responsável técnico, DECLARO sob pena de falsidade ideológica, prevista no artigo
299 do Código Penal, que vistoriei o imóvel em ______/_____/20____, DECLARO, ainda, para os devidos fins que 
o  imóvel  acima  identificado,  possui  condições  plenas  de  habitabilidade,  bem como suporta  perfeitamente  as 
atividades comerciais desenvolvidas de _________________.

Diante dessa afirmação assumo a total responsabilidade pelas condições estruturais de toda a edificação,  
sendo que as reformas e ampliações havidas até a presenta data não afetam em nada as referidas estruturas e  
também não apresentam risco aos usuários do imóvel.

OBS: Este documento deverá vir acompanhado de A.R.T./R.R.T.

Santa Rosa/RS ___ de _____________ de ______.

________________________________
Nome/assinatura responsável técnico
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Adendo IV - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.

Laudo Técnico de Riscos de Incêndios

LAUDO TÉCNICO DE RISCOS DE INCÊNDIOS

Eu, _________________________________________________________,  carteira  identidade  (RG) no 
____________________________________________________________________, inscrito no CPF/MF sob o no

____________________________________________________________________,  profissão_____________, 
devidamente habilitado e registrado no CREA sob no__________________________uma  vez  recolhida  a  ART no

____________________________________________________________________, comprovada através de cópia
em anexo, na qualidade de responsável técnico,  DECLARO sob pena de falsidade ideológica, prevista no artigo 
299 do Código Penal, que vistoriei o imóvel em / /20 ,  que o imóvel e a atividade a ser desenvolvida 
no local, bem como sua capacidade de ocupação e classificação oferecem plenas condições fáticas para atender às  
formalidades estabelecidas na Lei Complementar Estadual no 14.376/2013 e suas alterações/complementações. 

Assim,  DECLARO  que  o  imóvel  atende  e  está  adequado  às  exigências  estabelecidas  pela  Lei 
Complementar Estadual no 14.376/2013 e suas alterações/complementações. Abaixo assino e assumo total e inteira 
responsabilidade pelas instalações prediais, dos equipamentos e informações prestadas, sendo estas corretas e em 
conformidade com a legislação.

Este  Laudo  Técnico  tem  por  finalidade  a  obtenção  do  Alvará  ____________________  em  caráter 
_____________,  autorizado  pelo  Decreto  ______________,  para  o  imóvel  localizado  no  seguinte  endereço: 
___________________________________________________,  neste  munícipio  de  Santa  Rosa/RS,  sob 
responsábilidade  de  ______________________________(proprietário),  CPF  no _______________,  razão  social 
______________________________________________, inscrito no CNPJ _______________________________, 
empresa  que  realiza  as  seguintes  atividades: 
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Atesto, ainda, que o imóvel possui capacidade de ocupação de ____________________________, sendo 
que no local não haverá aglomeração de pessoas e nem reunião de público. As atividades realizadas possuem risco  
de incêndio _____________(baixo/médio), conforme __________________________.

--
Grupo Ocupação/Uso Descrição CNAE Divisão Carga de Incêndio 

em MJ/m²

Atividade Principal

Atividades 
Secundárias

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
Av. Expedicionário Weber, 2983 – CEP 98789-000 – Santa Rosa – RS

Fone (55) 3511 5100 – Fax (55) 3511 7621



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- JUNTO A ESTE LAUDO TÉCNICO, SEGUEM EM ANEXO:

1. Comprovante de protocolo  junto  ao Corpo de Bombeiros  do  projeto  para  obtenção do APPCI do  
imóvel objeto do empreendimento;
2. Cópia do documento de ART/RRT do profissional responsável técnico pelo Plano de Prevenção e 

Proteção Contra Incêndios, onde consta projeto e execução do PPCI, bem  como  a  atividade  
“Laudo Técnico de Riscos de Incêndios”; e

3. Cálculo da carga de incêndio específico, quando a atividade a ser desenvolvida, necessitar de alguma  
dependência caracterizada ou descrita como depósito.

Santa Rosa/RS ___ de _____________ de ______.

________________________________ ________________________________
Responsável Técnico (carimbo)   Proprietário

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
Av. Expedicionário Weber, 2983 – CEP 98789-000 – Santa Rosa – RS

Fone (55) 3511 5100 – Fax (55) 3511 7621



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo V - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.

Declaração - Ponto de Referência

DECLARAÇÃO 
PONTO DE REFERÊNCIA

Eu __________________ (Sócio Administrador/empreendedor) , inscrita no CPF no ______________, 
residente  na  Rua  _________________________, no ________,  no  Bairro  ____________________,  sócio 
administrador/empreendedor, venho pelo presente instrumento DECLARAR, que utilizarei do imóvel localizado 
na  Rua/Avenida  ______________________, no ______,  no  Bairro  __________________,  neste  Município  de 
Santa  Rosa/RS  somente  como  ponto  de  referência,  para  o  exercício  das  atividades  da  empresa 
_______________________________(Nome empresa),  inscrita  no  CNPJ ________________,   sendo que  não 
serão recebidos clientes neste endereço, sendo que o atendimento é feito a domicílio, via internet, folheto ou porta 
a porta.

****descrição das atividades desenvolvidas pela empresa****

DECLARO e  ASSUMO de  forma  total  e  exclusiva  os  riscos  advindos  das  atividades  e  eventuais  
fatalidades  que possam vir  a  ocorrer  no  local  e  declaro  estar  ciente  das  responsabilidades,  sendo que o não  
atendimento a estes requisitos implicará no cancelamento do alvará e responsabilização na forma da lei,

Santa Rosa/RS ___ de _____________ de ______.

__________________________________________
Nome:
CPF :

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
Av. Expedicionário Weber, 2983 – CEP 98789-000 – Santa Rosa – RS

Fone (55) 3511 5100 – Fax (55) 3511 7621



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VI - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.

Declaração - Tipo de Veículo utilizado para exercício da Atividade

DECLARAÇÃO DE TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

Nome Empresa/Empreendedor: _____________________________________________________________

CNPJ/CPF: ______________________________

Endereço: _________________________ no ________ Bairro: _________.

Declaração de tipo de veículo de carga utilizado e pátio de manobra / Adendo 01A e 03B do Plano Diretor:

DECLARO que a carga/descarga é realizada por veículo até o tipo ABAIXO ASSINALADO, conforme 
descrição e ilustração do Adendo 01A e 03B do Plano Diretor:

(   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8

DECLARO, ainda, que dentro do imóvel:

(   ) Sim - existe pátio de manobras.
(   ) Não - existe pátio de manobras.

DECLARO, por fim, sob penas da lei, que as informações acima são verdadeiras.

Santa Rosa/RS ___ de _____________ de ______.

_____________________________________
Assinatura do responsável

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
Av. Expedicionário Weber, 2983 – CEP 98789-000 – Santa Rosa – RS

Fone (55) 3511 5100 – Fax (55) 3511 7621



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.

Termo de Ciência e Compromisso de Regularização (Imóvel/Edificação)

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO DE REGULARIZAÇÃO (IMÓVEL/EDIFICAÇÃO)

Endereço do imóvel:
Rua: ___________________________________ no ________ Bairro; _________.

Proprietário do Imóvel:
Nome: _________________________________     CPF: ____________________.

Responsável pelo Uso: 
Nome: _________________________________     CPF: ____________________.

O(s) proprietário (s) e responsável (s) pelo uso estão cientes das condições do imóvel/edificação, objeto do 
Laudo Técnico de Habitabilidade e COMPROMETEM-SE a providenciar as medidas cabíveis para adequação ao 
uso  pretendido  e  que  qualquer  alteração  construtiva  será  previamente  aprovada  e  licenciada  pelos  órgãos 
competentes, estando ciente de que poderá vir a ser responsabilizados pelas infrações e penalidades descritas na  
legislação  específica  vigente,  sem  prejuízo  de  responde  e  ser  responsabilizado  administrativa,  civil  e 
criminalmente, tudo em decorrência de eventual descumprimento da legislação r/ou falsidade das informações  
prestadas. 

Santa Rosa/RS ___ de _____________ de ______.

Proprietário do Imóvel: 
Assinatura. _______________________________________
Nome : _________________
CPF / CNPJ : ____________________

Responsável pelo Uso: 
Assinatura. _______________________________________
Nome : _________________
CPF / CNPJ : ____________________

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
Av. Expedicionário Weber, 2983 – CEP 98789-000 – Santa Rosa – RS

Fone (55) 3511 5100 – Fax (55) 3511 7621



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

0111-3/01 Cultivo de arroz   X    X

0111-3/02 Cultivo de milho   X    X

0111-3/03 Cultivo de trigo   X    X

0111-3/99
Cultivo de outros cereais não 
especificados anteriormente

  X    X

0112-1/01 Cultivo de algodão herbáceo   X    X

0112-1/02 Cultivo de juta   X    X

0112-1/99
Cultivo de outras fibras de lavoura 
temporária não especificadas 
anteriormente

  X    X

0113-0/00 Cultivo de cana-de-açúcar   X    X

0114-8/00 Cultivo de fumo   X    X

0115-6/00 Cultivo de soja   X    X

0116-4/01 Cultivo de amendoim   X    X

0116-4/02 Cultivo de girassol   X    X

0116-4/03 Cultivo de mamona   X    X

0116-4/99
Cultivo de outras oleaginosas de 
lavoura temporária não especificadas 
anteriormente

  X    X

0119-9/01 Cultivo de abacaxi   X    X

0119-9/02 Cultivo de alho   X    X

0119-9/03 Cultivo de batata-inglesa   X    X

0119-9/04 Cultivo de cebola   X    X

0119-9/05 Cultivo de feijão   X    X

0119-9/06 Cultivo de mandioca   X    X

0119-9/07 Cultivo de melão   X    X

0119-9/08 Cultivo de melancia   X    X

0119-9/09 Cultivo de tomate rasteiro   X    X

0119-9/99
Cultivo de outras plantas de lavoura 
temporária não especificadas 
anteriormente

  X    X

0121-1/01 Horticultura, exceto morango   X    X

0121-1/02 Cultivo de morango   X    X

0122-9/00
Cultivo de flores e plantas 
ornamentais

  X    X

0131-8/00 Cultivo de laranja   X    X

0132-6/00 Cultivo de uva   X    X

0133-4/01 Cultivo de açaí   X    X

0133-4/02 Cultivo de banana   X    X

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
Av. Expedicionário Weber, 2983 – CEP 98789-000 – Santa Rosa – RS

Fone (55) 3511 5100 – Fax (55) 3511 7621



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

0133-4/03 Cultivo de caju   X    X

0133-4/04 Cultivo de cítricos, exceto laranja   X    X

0133-4/05 Cultivo de coco-da-baía   X    X

0133-4/06 Cultivo de guaraná   X    X

0133-4/07 Cultivo de maçã   X    X

0133-4/08 Cultivo de mamão   X    X

0133-4/09 Cultivo de maracujá   X    X

0133-4/10 Cultivo de manga   X    X

0133-4/11 Cultivo de pêssego   X    X

0133-4/99
Cultivo de frutas de lavoura 
permanente não especificadas 
anteriormente

  X    X

0134-2/00 Cultivo de café   X    X

0135-1/00 Cultivo de cacau   X    X

0139-3/01 Cultivo de chá-da-índia   X    X

0139-3/02 Cultivo de erva-mate   X    X

0139-3/03 Cultivo de pimenta-do-reino   X    X

0139-3/04
Cultivo de plantas para condimento, 
exceto pimenta-do-reino

  X    X

0139-3/05 Cultivo de dendê   X    X

0139-3/06 Cultivo de seringueira   X    X

0139-3/99
Cultivo de outras plantas de lavoura 
permanente não especificadas 
anteriormente

  X    X

0141-5/01
Produção de sementes certificadas, 
exceto de forrageiras para pasto

  X    X

0141-5/02
Produção de sementes certificadas de 
forrageiras para formação de pasto

  X    X

0142-3/00
Produção de mudas e outras formas de 
propagação vegetal, certificadas

  X    x

0151-2/01 Criação de bovinos para corte   X

<50 
confina
dos; < 
200 

semico
nfinado

s

  

>50 
confina

do; 
>200 
semi-

confian
do e 

manejo 
extensi

vo
0151-2/02 Criação de bovinos para leite   X <50 

confina
dos; < 
200 

semico
nfinado

  >50 
confina

do; 
>200 
semi-

confian
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

s

do e 
manejo 
extensi

vo

0151-2/03
Criação de bovinos, exceto para corte 
e leite

  X

<50 
confina
dos; < 
200 

semico
nfinado

s

  

>50 
confina

do; 
>200 
semi-

confian
do e 

manejo 
extensi

vo

0152-1/01 Criação de bufalinos   X

<50 
confina
dos; < 
200 

semico
nfinado

s

  

>50 
confina

do; 
>200 
semi-

confian
do e 

manejo 
extensi

vo

0152-1/02 Criação de eqüinos   X

<50 
confina
dos; < 
200 

semico
nfinado

s

  

>50 
confina

do; 
>200 
semi-

confian
do e 

manejo 
extensi

vo

0152-1/03 Criação de asininos e muares   X

<50 
confina
dos; < 
200 

semico
nfinado

s

  

>50 
confina

do; 
>200 
semi-

confian
do e 

manejo 
extensi

vo
0153-9/01 Criação de caprinos   X  < 200 

confina
dos

 
sistema 
semi-

confina
dos e 

sitema 
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

extensi
vo

0153-9/02
Criação de ovinos, inclusive para 
produção de lã

  X  

.< 200 
confina

dos

 

sistema 
semi-

confina
dos e 

sitema 
extensi

vo
0154-7/00 Criação de suínos   X x    

0155-5/01 Criação de frangos para corte   X  
< 1000 
cabeças

 
> 1000 
cabeças

0155-5/02 Produção de pintos de um dia   X  
< 1000 
cabeças

 
> 1000 
cabeças

0155-5/03
Criação de outros galináceos, exceto 
para corte

  X  
< 1000 
cabeças

 
> 1000 
cabeças

0155-5/04 Criação de aves, exceto galináceos   X  
< 1000 
cabeças

 
> 1000 
cabeças

0155-5/05 Produção de ovos   X  
< 1000 
cabeças

 
> 1000 
cabeças

0159-8/01 Apicultura   X    X

0159-8/02 Criação de animais de estimação   X    X

0159-8/03 Criação de escargô   X X    

0159-8/04 Criação de bicho-da-seda   X X    

0159-8/99
Criação de outros animais não 
especificados anteriormente

  X    X

0161-0/01
Serviço de pulverização e controle de 
pragas agrícolas

  X X    

0161-0/02
Serviço de poda de árvores para 
lavouras

  X    X

0161-0/03
Serviço de preparação de terreno, 
cultivo e colheita

  X    X

0161-0/99
Atividades de apoio à agricultura não 
especificadas anteriormente

  X    X

0162-8/01
Serviço de inseminação artificial em 
animais

  X    X

0162-8/02 Serviço de tosquiamento de ovinos   X    X

0162-8/03 Serviço de manejo de animais   X    X

0162-8/99
Atividades de apoio à pecuária não 
especificadas anteriormente

  X    X

0163-6/00 Atividades de pós-colheita   X    X

0170-9/00 Caça e serviços relacionados   X X    

0210-1/01 Cultivo de eucalipto   X  X   

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

0210-1/02 Cultivo de acácia-negra   X  X   

0210-1/03 Cultivo de pinus   X X    

0210-1/04 Cultivo de teca   X  X   

0210-1/05
Cultivo de espécies madeireiras, 
exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e 
teca

  X  X   

0210-1/06
Cultivo de mudas em viveiros 
florestais

  X  X   

0210-1/07
Extração de madeira em florestas 
plantadas

  X  X   

0210-1/08
Produção de carvão vegetal - florestas 
plantadas

  X   X  

0210-1/09
Produção de casca de acácia-negra - 
florestas plantadas

  X  X   

0210-1/99
Produção de produtos não-madeireiros 
não especificados anteriormente em 
florestas plantadas

  X  X   

0220-9/01
Extração de madeira em florestas 
nativas

  X  X   

0220-9/02
Produção de carvão vegetal - florestas 
nativas

  X X  X  

0220-9/03
Coleta de castanha-do-pará em 
florestas nativas

  X    X

0220-9/04 Coleta de látex em florestas nativas   X    X

0220-9/05 Coleta de palmito em florestas nativas   X    X

0220-9/06 Conservação de florestas nativas   X    X

0220-9/99
Coleta de produtos não-madeireiros 
não especificados anteriormente em 
florestas nativas

  X    X

0230-6/00
Atividades de apoio à produção 
florestal

  X    X

0311-6/01 Pesca de peixes em água salgada   X    X

0311-6/02
Pesca de crustáceos e moluscos em 
água salgada

  X    X

0311-6/03 Coleta de outros produtos marinhos   X    X

0311-6/04
Atividades de apoio à pesca em água 
salgada

  X    X

0312-4/01 Pesca de peixes em água doce   X    X

0312-4/02
Pesca de crustáceos e moluscos em 
água doce

  X    X

0312-4/03
Coleta de outros produtos aquáticos de 
água doce

  X    X

0312-4/04
Atividades de apoio à pesca em água 
doce

  X    X

0321-3/01
Criação de peixes em água salgada e 
salobra

  X X    

0321-3/02
Criação de camarões em água salgada 
e salobra

  X X    
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

0321-3/03
Criação de ostras e mexilhões em água 
salgada e salobra

  X X    

0321-3/04
Criação de peixes ornamentais em 
água salgada e salobra

  X X    

0321-3/05
Atividades de apoio à aqüicultura em 
água salgada e salobra

  X    X

0321-3/99
Cultivos e semicultivos da aqüicultura 
em água salgada e salobra não 
especificados anteriormente

  X X    

0322-1/01 Criação de peixes em água doce   X  X   

0322-1/02 Criação de camarões em água doce   X  X   

0322-1/03
Criação de ostras e mexilhões em água 
doce

  X  X   

0322-1/04
Criação de peixes ornamentais em 
água doce

  X  X   

0322-1/05 Ranicultura   X X    

0322-1/06 Criação de jacaré   X X    

0322-1/07
Atividades de apoio à aqüicultura em 
água doce

  X    X

0322-1/99
Cultivos e semicultivos da aqüicultura 
em água doce não especificados 
anteriormente

  X  X   

0500-3/01 Extração de carvão mineral   X X    

0500-3/02 Beneficiamento de carvão mineral   X X    

0600-0/01 Extração de petróleo e gás natural   X X    

0600-0/02 Extração e beneficiamento de xisto   X X    

0600-0/03
Extração e beneficiamento de areias 
betuminosas

  X X    

0710-3/01 Extração de minério de ferro   X X    

0710-3/02
Pelotização, sinterização e outros 
beneficiamentos de minério de ferro

  X X    

0721-9/01 Extração de minério de alumínio   X X    

0721-9/02
Beneficiamento de minério de 
alumínio

  X X    

0722-7/01 Extração de minério de estanho   X X    

0722-7/02 Beneficiamento de minério de estanho   X X    

0723-5/01 Extração de minério de manganês   X X    

0723-5/02
Beneficiamento de minério de 
manganês

  X X    

0724-3/01
Extração de minério de metais 
preciosos

  X X    

0724-3/02
Beneficiamento de minério de metais 
preciosos

  X X    

0725-1/00 Extração de minerais radioativos   X X    

0729-4/01
Extração de minérios de nióbio e 
titânio

  X X    
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

0729-4/02 Extração de minério de tungstênio   X X    

0729-4/03 Extração de minério de níquel   X X    

0729-4/04

Extração de minérios de cobre, 
chumbo, zinco e outros minerais 
metálicos não-ferrosos não 
especificados anteriormente

  X X    

0729-4/05

Beneficiamento de minérios de cobre, 
chumbo, zinco e outros minerais 
metálicos não-ferrosos não 
especificados anteriormente

  X X    

0810-0/01
Extração de ardósia e beneficiamento 
associado

  X X    

0810-0/02
Extração de granito e beneficiamento 
associado

  X  X   

0810-0/03
Extração de mármore e 
beneficiamento associado

  X  X   

0810-0/04
Extração de calcário e dolomita e 
beneficiamento associado

  X X    

0810-0/05 Extração de gesso e caulim   X X    

0810-0/06
Extração de areia, cascalho ou 
pedregulho e beneficiamento 
associado

  X X    

0810-0/07
Extração de argila e beneficiamento 
associado

  X  X   

0810-0/08
Extração de saibro e beneficiamento 
associado

  X  X   

0810-0/09
Extração de basalto e beneficiamento 
associado

  X  X   

0810-0/10
Beneficiamento de gesso e caulim 
associado à extração

  X X    

0810-0/99
Extração e britamento de pedras e 
outros materiais para construção e 
beneficiamento associado

  X  X   

0891-6/00
Extração de minerais para fabricação 
de adubos, fertilizantes e outros 
produtos químicos

  X X    

0892-4/01 Extração de sal marinho   X X    

0892-4/02 Extração de sal-gema   X X    

0892-4/03 Refino e outros tratamentos do sal X   X    

0893-2/00
Extração de gemas (pedras preciosas e 
semipreciosas)

  X X    

0899-1/01 Extração de grafita   X X    

0899-1/02 Extração de quartzo   X X    

0899-1/03 Extração de amianto   X X    

0899-1/99
Extração de outros minerais não-
metálicos não especificados 
anteriormente

  X X    

0910-6/00 Atividades de apoio à extração de   X X    
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

petróleo e gás natural

0990-4/01
Atividades de apoio à extração de 
minério de ferro

  X X    

0990-4/02
Atividades de apoio à extração de 
minerais metálicos não-ferrosos

  X X    

0990-4/03
Atividades de apoio à extração de 
minerais não-metálicos

  X X    

1011-2/01 Frigorífico - abate de bovinos  X  X    

1011-2/02 Frigorífico - abate de eqüinos  X  X    

1011-2/03
Frigorífico - abate de ovinos e 
caprinos

 X  X    

1011-2/04 Frigorífico - abate de bufalinos  X  X    

1011-2/05
Matadouro - abate de reses sob 
contrato, exceto abate de suínos

 X  X    

1012-1/01 Abate de aves  X  X    

1012-1/02 Abate de pequenos animais  X  X    

1012-1/03 Frigorífico - abate de suínos  X  X    

1012-1/04
Matadouro - abate de suínos sob 
contrato

 X  X    

1013-9/01 Fabricação de produtos de carne  X   X   

1013-9/02 Preparação de subprodutos do abate  X   X   

1020-1/01
Preservação de peixes, crustáceos e 
moluscos

 X  X    

1020-1/02
Fabricação de conservas de peixes, 
crustáceos e moluscos

 X  X    

1031-7/00 Fabricação de conservas de frutas X    X   

1032-5/01 Fabricação de conservas de palmito X    X   

1032-5/99
Fabricação de conservas de legumes e 
outros vegetais, exceto palmito

X    X   

1033-3/01
Fabricação de sucos concentrados de 
frutas, hortaliças e legumes

 X  X    

1033-3/02
Fabricação de sucos de frutas, 
hortaliças e legumes, exceto 
concentrados

 X  X    

1041-4/00
Fabricação de óleos vegetais em bruto, 
exceto óleo de milho

X   X    

1042-2/00
Fabricação de óleos vegetais 
refinados, exceto óleo de milho

X   X    

1043-1/00
Fabricação de margarina e outras 
gorduras vegetais e de óleos não-
comestíveis de animais

 X  X    

1051-1/00 Preparação do leite  X   X   

1052-0/00 Fabricação de laticínios  X  X    

1053-8/00
Fabricação de sorvetes e outros 
gelados comestíveis

X    
< 250 

m²
 >250m²

1061-9/01 Beneficiamento de arroz  X   X   

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
Av. Expedicionário Weber, 2983 – CEP 98789-000 – Santa Rosa – RS

Fone (55) 3511 5100 – Fax (55) 3511 7621



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

1061-9/02 Fabricação de produtos do arroz X   X    

1062-7/00
Moagem de trigo e fabricação de 
derivados

X    X   

1063-5/00
Fabricação de farinha de mandioca e 
derivados

X    X   

1064-3/00
Fabricação de farinha de milho e 
derivados, exceto óleos de milho

X    X   

1065-1/01
Fabricação de amidos e féculas de 
vegetais

X    X   

1065-1/02 Fabricação de óleo de milho em bruto X   X    

1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado X   X    

1066-0/00 Fabricação de alimentos para animais   X  X   

1069-4/00
Moagem e fabricação de produtos de 
origem vegetal não especificados 
anteriormente

X    X   

1071-6/00 Fabricação de açúcar em bruto X   X    

1072-4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado X   X    

1072-4/02
Fabricação de açúcar de cereais 
(dextrose) e de beterraba

X   X    

1081-3/01 Beneficiamento de café  X   
<250 
m²

 
>250 
m²

1081-3/02 Torrefação e moagem de café X    
<250 
m²

 
>250 
m²

1082-1/00 Fabricação de produtos à base de café X    
<250 
m²

 
>250 
m²

1091-1/01
Fabricação de produtos de panificação 
industrial

X    
<250 
m²

 
>250 
m²

1091-1/02
Fabricação de produtos de padaria e 
confeitaria com predominância de 
produção própria

 X     
X

1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas  X   
<250 
m²

 
>250 
m²

1093-7/01
Fabricação de produtos derivados do 
cacau e de chocolates

X    
<250 
m²

 
>250 
m²

1093-7/02
Fabricação de frutas cristalizadas, 
balas e semelhantes

 X   
<250 
m²

 
>250 
m²

1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias  X   
<250 
m²

 
>250 
m²

1095-3/00
Fabricação de especiarias, molhos, 
temperos e condimentos

 X    
<250 
m²

>250 
m²

1096-1/00
Fabricação de alimentos e pratos 
prontos

 X     X

1099-6/01 Fabricação de vinagres
 

X   
<250 
m²

 
>250 
m²

1099-6/02 Fabricação de pós alimentícios X    
<250 
m²

 
>250 
m²

1099-6/03 Fabricação de fermentos e leveduras X    
<250 
m²

 
>250 
m²

1099-6/04 Fabricação de gelo comum X      X
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

1099-6/05
Fabricação de produtos para infusão 
(chá, mate, etc.)

X     
<250 
m²

>250 
m²

1099-6/06
Fabricação de adoçantes naturais e 
artificiais

X   X    

1099-6/07
Fabricação de alimentos dietéticos e 
complementos alimentares

X   X    

1099-6/99
Fabricação de outros produtos 
alimentícios não especificados 
anteriormente

X   X    

1111-9/01
Fabricação de aguardente de cana-de-
açúcar

  X X    

1111-9/02
Fabricação de outras aguardentes e 
bebidas destiladas

  X X    

1112-7/00 Fabricação de vinho   X X    

1113-5/01
Fabricação de malte, inclusive malte 
uísque

  X X    

1113-5/02 Fabricação de cervejas e chopes   X X    

1121-6/00 Fabricação de águas envasadas X   X    

1122-4/01 Fabricação de refrigerantes   X X    

1122-4/02
Fabricação de chá mate e outros chás 
prontos para consumo

  X X    

1122-4/03
Fabricação de refrescos, xaropes e pós 
para refrescos, exceto refrescos de 
frutas

  X X    

1122-4/04 Fabricação de bebidas isotônicas X   X    

1122-4/99
Fabricação de outras bebidas não-
alcoólicas não especificadas 
anteriormente

X   X    

1210-7/00 Processamento industrial do fumo   X  X   

1220-4/01 Fabricação de cigarros   X  X   

1220-4/02 Fabricação de cigarrilhas e charutos  X   X   

1220-4/03 Fabricação de filtros para cigarros  X   X   

1220-4/99
Fabricação de outros produtos do 
fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e 
charutos

 X   X   

1311-1/00
Preparação e fiação de fibras de 
algodão

  X X    

1312-0/00
Preparação e fiação de fibras têxteis 
naturais, exceto algodão

  X X    

1313-8/00 Fiação de fibras artificiais e sintéticas   X X    

1314-6/00
Fabricação de linhas para costurar e 
bordar

  X X    

1321-9/00 Tecelagem de fios de algodão   X X    

1322-7/00
Tecelagem de fios de fibras têxteis 
naturais, exceto algodão

  X X    

1323-5/00
Tecelagem de fios de fibras artificiais 
e sintéticas

  X X    
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

1330-8/00 Fabricação de tecidos de malha   X X    

1340-5/01
Estamparia e texturização em fios, 
tecidos, artefatos têxteis e peças do 
vestuário

  X X    

1340-5/02
Alvejamento, tingimento e torção em 
fios, tecidos, artefatos têxteis e peças 
do vestuário

  X X    

1340-5/99
Outros serviços de acabamento em 
fios, tecidos, artefatos têxteis e peças 
do vestuário

  X X    

1351-1/00
Fabricação de artefatos têxteis para 
uso doméstico

  X   
<250 
m²

>250 
m²

1352-9/00 Fabricação de artefatos de tapeçaria   X   
<250 
m²

>250 
m²

1353-7/00 Fabricação de artefatos de cordoaria   X   
<250 
m²

>250 
m²

1354-5/00
Fabricação de tecidos especiais, 
inclusive artefatos

  X   
<250 
m²

>250 
m²

1359-6/00
Fabricação de outros produtos têxteis 
não especificados anteriormente

  X   
<250 
m²

>250 
m²

1411-8/01 Confecção de roupas íntimas   X   
<250 
m²

>250 
m²

1411-8/02 Facção de roupas íntimas   X   
<250 
m²

>250 
m²

1412-6/01
Confecção de peças do vestuário, 
exceto roupas íntimas e as 
confeccionadas sob medida

  X   
<250 
m²

>250 
m²

1412-6/02
Confecção, sob medida, de peças do 
vestuário, exceto roupas íntimas

  X   
<250 
m²

>250 
m²

1412-6/03
Facção de peças do vestuário, exceto 
roupas íntimas

  X   
<250 
m²

>250 
m²

1413-4/01
Confecção de roupas profissionais, 
exceto sob medida

  X   
<250 
m²

>250 
m²

1413-4/02
Confecção, sob medida, de roupas 
profissionais

  X   
<250 
m²

>250 
m²

1413-4/03 Facção de roupas profissionais   X   
<250 
m²

>250 
m²

1414-2/00
Fabricação de acessórios do vestuário, 
exceto para segurança e proteção

  X   
<250 
m²

>250 
m²

1421-5/00 Fabricação de meias   X   
<250 
m²

>250 
m²

1422-3/00
Fabricação de artigos do vestuário, 
produzidos em malharias e 
tricotagens, exceto meias

  X   
<250 
m²

>250 
m²

1510-6/00
Curtimento e outras preparações de 
couro

  X X    

1521-1/00
Fabricação de artigos para viagem, 
bolsas e semelhantes de qualquer 
material

  X  
<250 
m²

 >250 
m²
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

1529-7/00
Fabricação de artefatos de couro não 
especificados anteriormente

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

1531-9/01 Fabricação de calçados de couro   X  
<250 
m²

 
>250 
m²

1531-9/02
Acabamento de calçados de couro sob 
contrato

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

1532-7/00
Fabricação de tênis de qualquer 
material

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

1533-5/00
Fabricação de calçados de material 
sintético

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

1539-4/00
Fabricação de calçados de materiais 
não especificados anteriormente

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

1540-8/00
Fabricação de partes para calçados, de 
qualquer material

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

1610-2/01
Serrarias com desdobramento de 
madeira

  X  X   

1610-2/02
Serrarias sem desdobramento de 
madeira

  X  X   

1621-8/00
Fabricação de madeira laminada e de 
chapas de madeira compensada, 
prensada e aglomerada

  X X    

1622-6/01
Fabricação de casas de madeira pré-
fabricadas

  X  X   

1622-6/02
Fabricação de esquadrias de madeira e 
de peças de madeira para instalações 
industriais e comerciais

  X  
<250 
m²

 >250 
m²

1622-6/99
Fabricação de outros artigos de 
carpintaria para construção

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

1623-4/00
Fabricação de artefatos de tanoaria e 
de embalagens de madeira

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

1629-3/01
Fabricação de artefatos diversos de 
madeira, exceto móveis

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

1629-3/02
Fabricação de artefatos diversos de 
cortiça, bambu, palha, vime e outros 
materiais trançados, exceto móveis

  X  
<250 
m²

 >250 
m²

1710-9/00
Fabricação de celulose e outras pastas 
para a fabricação de papel

  X X    

1721-4/00 Fabricação de papel   X X    

1722-2/00 Fabricação de cartolina e papel-cartão   X  X   

1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel   X  X   

1732-0/00
Fabricação de embalagens de cartolina 
e papel-cartão

  X  X   

1733-8/00
Fabricação de chapas e de embalagens 
de papelão ondulado

  X X    

1741-9/01 Fabricação de formulários contínuos   X  X   

1741-9/02

Fabricação de produtos de papel, 
cartolina, papel-cartão e papelão 
ondulado para uso comercial e de 
escritório

  X  X   
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis X     
<250 
m²

>250 
m²

1742-7/02 Fabricação de absorventes higiênicos X     
<250 
m²

>250 
m²

1742-7/99
Fabricação de produtos de papel para 
uso doméstico e higiênico-sanitário 
não especificados anteriormente

  X   
<250 
m²

>250 
m²

1749-4/00

Fabricação de produtos de pastas 
celulósicas, papel, cartolina, papel-
cartão e papelão ondulado não 
especificados anteriormente

  X  X   

1811-3/01 Impressão de jornais   X  X   

1811-3/02
Impressão de livros, revistas e outras 
publicações periódicas

  X  X   

1812-1/00 Impressão de material de segurança   X  X   

1813-0/01
Impressão de material para uso 
publicitário

  X  X   

1813-0/99 Impressão de material para outros usos   X  X   

1821-1/00 Serviços de pré-impressão   X  X   

1822-9/01
Serviços de encadernação e 
plastificação

  X    X

1822-9/99
Serviços de acabamentos gráficos, 
exceto encadernação e plastificação

  X    X

1830-0/01
Reprodução de som em qualquer 
suporte

  X    X

1830-0/02
Reprodução de vídeo em qualquer 
suporte

  X    X

1830-0/03
Reprodução de software em qualquer 
suporte

  X    X

1910-1/00 Coquerias   X X    

1921-7/00
Fabricação de produtos do refino de 
petróleo

  X X    

1922-5/01 Formulação de combustíveis   X X    

1922-5/02 Rerrefino de óleos lubrificantes   X X    

1922-5/99
Fabricação de outros produtos 
derivados do petróleo, exceto produtos 
do refino

  X X    

1931-4/00 Fabricação de álcool  X  X    

1932-2/00
Fabricação de biocombustíveis, exceto 
álcool

  X X    

2011-8/00 Fabricação de cloro e álcalis   X X    

2012-6/00
Fabricação de intermediários para 
fertilizantes

  X X    

2013-4/01
Fabricação de adubos e fertilizantes 
organo-minerais

  X X    

2013-4/02
Fabricação de adubos e fertilizantes, 
exceto organo-minerais

  X X    

2014-2/00 Fabricação de gases industriais X   X    
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

2019-3/01 Elaboração de combustíveis nucleares   X X    

2019-3/99
Fabricação de outros produtos 
químicos inorgânicos não 
especificados anteriormente

X   X    

2021-5/00
Fabricação de produtos petroquímicos 
básicos

  X X    

2022-3/00
Fabricação de intermediários para 
plastificantes, resinas e fibras

  X X    

2029-1/00
Fabricação de produtos químicos 
orgânicos não especificados 
anteriormente

X   X    

2031-2/00 Fabricação de resinas termoplásticas   X X    

2032-1/00 Fabricação de resinas termofixas   X X    

2033-9/00 Fabricação de elastômeros   X X    

2040-1/00
Fabricação de fibras artificiais e 
sintéticas

  X X    

2051-7/00 Fabricação de defensivos agrícolas   X X    

2052-5/00
Fabricação de desinfestantes 
domissanitários

X    X  
 

2061-4/00
Fabricação de sabões e detergentes 
sintéticos

X    
X

 
 

2062-2/00
Fabricação de produtos de limpeza e 
polimento

X    
<250 
m²

 
>250 
m²

2063-1/00
Fabricação de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal

X    
<250 
m²

 
>250 
m²

2071-1/00
Fabricação de tintas, vernizes, 
esmaltes e lacas

  X X    

2072-0/00 Fabricação de tintas de impressão   X X    

2073-8/00
Fabricação de impermeabilizantes, 
solventes e produtos afins

  X X    

2091-6/00 Fabricação de adesivos e selantes   X X    

2092-4/01
Fabricação de pólvoras, explosivos e 
detonantes

  X X    

2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos   X X    

2092-4/03 Fabricação de fósforos de segurança   X X    

2093-2/00
Fabricação de aditivos de uso 
industrial

  X X    

2094-1/00 Fabricação de catalisadores   X X    

2099-1/01
Fabricação de chapas, filmes, papéis e 
outros materiais e produtos químicos 
para fotografia

  X X    

2099-1/99
Fabricação de outros produtos 
químicos não especificados 
anteriormente

  X X    

2110-6/00
Fabricação de produtos 
farmoquímicos

X    X   

2121-1/01
Fabricação de medicamentos 
alopáticos para uso humano

X    X   
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

2121-1/02
Fabricação de medicamentos 
homeopáticos para uso humano

X    X   

2121-1/03
Fabricação de medicamentos 
fitoterápicos para uso humano

X    X   

2122-0/00
Fabricação de medicamentos para uso 
veterinário

X    X   

2123-8/00
Fabricação de preparações 
farmacêuticas

X    X   

2211-1/00
Fabricação de pneumáticos e de 
câmaras-de-ar

  X X    

2212-9/00 Reforma de pneumáticos usados   X    X

2219-6/00
Fabricação de artefatos de borracha 
não especificados anteriormente

X    X   

2221-8/00
Fabricação de laminados planos e 
tubulares de material plástico

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2222-6/00
Fabricação de embalagens de material 
plástico

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2223-4/00
Fabricação de tubos e acessórios de 
material plástico para uso na 
construção

  X  
<250 
m²

 >250 
m²

2229-3/01
Fabricação de artefatos de material 
plástico para uso pessoal e doméstico

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2229-3/02
Fabricação de artefatos de material 
plástico para usos industriais

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2229-3/03
Fabricação de artefatos de material 
plástico para uso na construção, exceto 
tubos e acessórios

  X  
<250 
m²

 >250 
m²

2229-3/99
Fabricação de artefatos de material 
plástico para outros usos não 
especificados anteriormente

  X  
<250 
m²

 >250 
m²

2311-7/00
Fabricação de vidro plano e de 
segurança

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2312-5/00 Fabricação de embalagens de vidro   X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2319-2/00 Fabricação de artigos de vidro   X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2320-6/00 Fabricação de cimento   X X    

2330-3/01
Fabricação de estruturas pré-moldadas 
de concreto armado, em série e sob 
encomenda

  X   
<250 
m²

>250 
m²

2330-3/02
Fabricação de artefatos de cimento 
para uso na construção

  X   
<250 
m²

>250 
m²

2330-3/03
Fabricação de artefatos de 
fibrocimento para uso na construção

  X   
<250 
m²

>250 
m²

2330-3/04
Fabricação de casas pré-moldadas de 
concreto

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2330-3/05
Preparação de massa de concreto e 
argamassa para construção

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2330-3/99 Fabricação de outros artefatos e 
produtos de concreto, cimento, 

  X   <250 
m²

>250 
m²
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento
fibrocimento, gesso e materiais 
semelhantes

2341-9/00
Fabricação de produtos cerâmicos 
refratários

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2342-7/01 Fabricação de azulejos e pisos   X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2342-7/02
Fabricação de artefatos de cerâmica e 
barro cozido para uso na construção, 
exceto azulejos e pisos

  X  
<250 
m²

 >250 
m²

2349-4/01
Fabricação de material sanitário de 
cerâmica

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2349-4/99
Fabricação de produtos cerâmicos 
não-refratários não especificados 
anteriormente

  X  
<250 
m²

 >250 
m²

2391-5/01
Britamento de pedras, exceto 
associado à extração

  X  X   

2391-5/02
Aparelhamento de pedras para 
construção, exceto associado à 
extração

  X  X   

2391-5/03
Aparelhamento de placas e execução 
de trabalhos em mármore, granito, 
ardósia e outras pedras

  X  X   

2392-3/00 Fabricação de cal e gesso   X  X   

2399-1/01
Decoração, lapidação, gravação, 
vitrificação e outros trabalhos em 
cerâmica, louça, vidro e cristal

  X    X

2399-1/02 Fabricação de abrasivos   X  X   

2399-1/99
Fabricação de outros produtos de 
minerais não-metálicos não 
especificados anteriormente

  X  X   

2411-3/00 Produção de ferro-gusa   X X    

2412-1/00 Produção de ferroligas   X X    

2421-1/00 Produção de semi-acabados de aço   X X    

2422-9/01
Produção de laminados planos de aço 
ao carbono, revestidos ou não

  X X    

2422-9/02
Produção de laminados planos de aços 
especiais

  X X    

2423-7/01 Produção de tubos de aço sem costura   X X    

2423-7/02
Produção de laminados longos de aço, 
exceto tubos

  X X    

2424-5/01 Produção de arames de aço   X X    

2424-5/02
Produção de relaminados, trefilados e 
perfilados de aço, exceto arames

  X X    

2431-8/00 Produção de tubos de aço com costura   X X    

2439-3/00
Produção de outros tubos de ferro e 
aço

  X X    

2441-5/01
Produção de alumínio e suas ligas em 
formas primárias

  X X    
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

2441-5/02 Produção de laminados de alumínio   X X    

2442-3/00 Metalurgia dos metais preciosos   X  X   

2443-1/00 Metalurgia do cobre   X X    

2449-1/01
Produção de zinco em formas 
primárias

  X X    

2449-1/02 Produção de laminados de zinco   X X    

2449-1/03
Produção de ânodos para 
galvanoplastia

  X X    

2449-1/99
Metalurgia de outros metais não-
ferrosos e suas ligas não especificados 
anteriormente

  X X    

2451-2/00 Fundição de ferro e aço   X X    

2452-1/00
Fundição de metais não-ferrosos e 
suas ligas

  X X    

2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas   X X    

2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal   X  X   

2513-6/00
Fabricação de obras de caldeiraria 
pesada

  X X    

2521-7/00
Fabricação de tanques, reservatórios 
metálicos e caldeiras para 
aquecimento central

  X  X   

2522-5/00
Fabricação de caldeiras geradoras de 
vapor, exceto para aquecimento 
central e para veículos

  X  X   

2531-4/01 Produção de forjados de aço   X X    

2531-4/02
Produção de forjados de metais não-
ferrosos e suas ligas

  X X    

2532-2/01
Produção de artefatos estampados de 
metal

  X X    

2532-2/02 Metalurgia do pó   X X    
2539-0/01 Serviços de usinagem, tornearia e 

solda
  X

Ativida
de de 

usinage
m

 

< 
250m² 

torneari
a e 

solda

> 250 
m² 

torneari
a e 

solda
2539-0/02 Serviços de tratamento e revestimento 

em metais
  X X    

2541-1/00 Fabricação de artigos de cutelaria   X  X   

2542-0/00
Fabricação de artigos de serralheria, 
exceto esquadrias

  X  X   

2543-8/00 Fabricação de ferramentas   X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2550-1/01
Fabricação de equipamento bélico 
pesado, exceto veículos militares de 
combate

  X X    

2550-1/02
Fabricação de armas de fogo, outras 
armas e munições

  X X    

2591-8/00 Fabricação de embalagens metálicas   X  <250  >250 
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

m² m²

2592-6/01
Fabricação de produtos de trefilados 
de metal padronizados

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2592-6/02
Fabricação de produtos de trefilados 
de metal, exceto padronizados

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2593-4/00
Fabricação de artigos de metal para 
uso doméstico e pessoal

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2599-3/01
Serviços de confecção de armações 
metálicas para a construção

  X    X

2599-3/02 Serviço de corte e dobra de metais   X    X

2599-3/99
Fabricação de outros produtos de 
metal não especificados anteriormente

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

2610-8/00
Fabricação de componentes 
eletrônicos

  X X    

2621-3/00
Fabricação de equipamentos de 
informática

  X X    

2622-1/00
Fabricação de periféricos para 
equipamentos de informática

  X X    

2631-1/00
Fabricação de equipamentos 
transmissores de comunicação, peças e 
acessórios

  X X    

2632-9/00
Fabricação de aparelhos telefônicos e 
de outros equipamentos de 
comunicação, peças e acessórios

  X X    

2640-0/00
Fabricação de aparelhos de recepção, 
reprodução, gravação e amplificação 
de áudio e vídeo

  X X    

2651-5/00
Fabricação de aparelhos e 
equipamentos de medida, teste e 
controle

  X X    

2652-3/00 Fabricação de cronômetros e relógios   X X    

2660-4/00
Fabricação de aparelhos eletromédicos 
e eletroterapêuticos e equipamentos de 
irradiação

X   X    

2670-1/01
Fabricação de equipamentos e 
instrumentos ópticos, peças e 
acessórios

  X X    

2670-1/02
Fabricação de aparelhos fotográficos e 
cinematográficos, peças e acessórios

  X X    

2680-9/00
Fabricação de mídias virgens, 
magnéticas e ópticas

  X X    

2710-4/01
Fabricação de geradores de corrente 
contínua e alternada, peças e 
acessórios

  X X    

2710-4/02

Fabricação de transformadores, 
indutores, conversores, 
sincronizadores e semelhantes, peças e 
acessórios

  X X    

2710-4/03
Fabricação de motores elétricos, peças 
e acessórios

  X X    
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

2721-0/00
Fabricação de pilhas, baterias e 
acumuladores elétricos, exceto para 
veículos automotores

  X X    

2722-8/01
Fabricação de baterias e acumuladores 
para veículos automotores

  X X    

2722-8/02
Recondicionamento de baterias e 
acumuladores para veículos 
automotores

  X X    

2731-7/00
Fabricação de aparelhos e 
equipamentos para distribuição e 
controle de energia elétrica

  X X    

2732-5/00
Fabricação de material elétrico para 
instalações em circuito de consumo

  X X    

2733-3/00
Fabricação de fios, cabos e condutores 
elétricos isolados

  X X    

2740-6/01 Fabricação de lâmpadas   X X    

2740-6/02
Fabricação de luminárias e outros 
equipamentos de iluminação

  X X    

2751-1/00
Fabricação de fogões, refrigeradores e 
máquinas de lavar e secar para uso 
doméstico, peças e acessórios

  X X    

2759-7/01
Fabricação de aparelhos elétricos de 
uso pessoal, peças e acessórios

  X X    

2759-7/99
Fabricação de outros aparelhos 
eletrodomésticos não especificados 
anteriormente, peças e acessórios

  X X    

2790-2/01
Fabricação de eletrodos, contatos e 
outros artigos de carvão e grafita para 
uso elétrico, eletroímãs e isoladores

  X X    

2790-2/02
Fabricação de equipamentos para 
sinalização e alarme

  X X    

2790-2/99
Fabricação de outros equipamentos e 
aparelhos elétricos não especificados 
anteriormente

  X X    

2811-9/00
Fabricação de motores e turbinas, 
peças e acessórios, exceto para aviões 
e veículos rodoviários

  X X    

2812-7/00
Fabricação de equipamentos 
hidráulicos e pneumáticos, peças e 
acessórios, exceto válvulas

  X X    

2813-5/00
Fabricação de válvulas, registros e 
dispositivos semelhantes, peças e 
acessórios

  X X    

2814-3/01
Fabricação de compressores para uso 
industrial, peças e acessórios

  X X    

2814-3/02
Fabricação de compressores para uso 
não-industrial, peças e acessórios

  X X    

2815-1/01
Fabricação de rolamentos para fins 
industriais

  X X    
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

2815-1/02
Fabricação de equipamentos de 
transmissão para fins industriais, 
exceto rolamentos

  X X    

2821-6/01

Fabricação de fornos industriais, 
aparelhos e equipamentos não-
elétricos para instalações térmicas, 
peças e acessórios

  X X    

2821-6/02
Fabricação de estufas e fornos 
elétricos para fins industriais, peças e 
acessórios

  X X    

2822-4/01

Fabricação de máquinas, 
equipamentos e aparelhos para 
transporte e elevação de pessoas, 
peças e acessórios

  X  X   

2822-4/02

Fabricação de máquinas, 
equipamentos e aparelhos para 
transporte e elevação de cargas, peças 
e acessórios

  X  X   

2823-2/00

Fabricação de máquinas e aparelhos 
de refrigeração e ventilação para uso 
industrial e comercial, peças e 
acessórios

  X X    

2824-1/01
Fabricação de aparelhos e 
equipamentos de ar condicionado para 
uso industrial

  X X    

2824-1/02
Fabricação de aparelhos e 
equipamentos de ar condicionado para 
uso não-industrial

  X X    

2825-9/00
Fabricação de máquinas e 
equipamentos para saneamento básico 
e ambiental, peças e acessórios

  X X    

2829-1/01

Fabricação de máquinas de escrever, 
calcular e outros equipamentos não-
eletrônicos para escritório, peças e 
acessórios

  X X    

2829-1/99

Fabricação de outras máquinas e 
equipamentos de uso geral não 
especificados anteriormente, peças e 
acessórios

  X X    

2831-3/00
Fabricação de tratores agrícolas, peças 
e acessórios

  X X    

2832-1/00
Fabricação de equipamentos para 
irrigação agrícola, peças e acessórios

  X X    

2833-0/00

Fabricação de máquinas e 
equipamentos para a agricultura e 
pecuária, peças e acessórios, exceto 
para irrigação

  X X    

2840-2/00
Fabricação de máquinas-ferramenta, 
peças e acessórios

  X X    

2851-8/00 Fabricação de máquinas e 
equipamentos para a prospecção e 

  X X    
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento
extração de petróleo, peças e 
acessórios

2852-6/00

Fabricação de outras máquinas e 
equipamentos para uso na extração 
mineral, peças e acessórios, exceto na 
extração de petróleo

  X X    

2853-4/00
Fabricação de tratores, peças e 
acessórios, exceto agrícolas

  X X    

2854-2/00

Fabricação de máquinas e 
equipamentos para terraplenagem, 
pavimentação e construção, peças e 
acessórios, exceto tratores

  X X    

2861-5/00

Fabricação de máquinas para a 
indústria metalúrgica, peças e 
acessórios, exceto máquinas-
ferramenta

  X X    

2862-3/00

Fabricação de máquinas e 
equipamentos para as indústrias de 
alimentos, bebidas e fumo, peças e 
acessórios

  X X    

2863-1/00
Fabricação de máquinas e 
equipamentos para a indústria têxtil, 
peças e acessórios

  X X    

2864-0/00

Fabricação de máquinas e 
equipamentos para as indústrias do 
vestuário, do couro e de calçados, 
peças e acessórios

  X X    

2865-8/00

Fabricação de máquinas e 
equipamentos para as indústrias de 
celulose, papel e papelão e artefatos, 
peças e acessórios

  X X    

2866-6/00
Fabricação de máquinas e 
equipamentos para a indústria do 
plástico, peças e acessórios

  X X    

2869-1/00

Fabricação de máquinas e 
equipamentos para uso industrial 
específico não especificados 
anteriormente, peças e acessórios

  X X    

2910-7/01
Fabricação de automóveis, camionetas 
e utilitários

  X X    

2910-7/02
Fabricação de chassis com motor para 
automóveis, camionetas e utilitários

  X X    

2910-7/03
Fabricação de motores para 
automóveis, camionetas e utilitários

  X X    

2920-4/01 Fabricação de caminhões e ônibus   X X    

2920-4/02
Fabricação de motores para caminhões 
e ônibus

  X X    

2930-1/01
Fabricação de cabines, carrocerias e 
reboques para caminhões

  X X    

2930-1/02 Fabricação de carrocerias para ônibus   X X    
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

2930-1/03

Fabricação de cabines, carrocerias e 
reboques para outros veículos 
automotores, exceto caminhões e 
ônibus

  X X    

2941-7/00
Fabricação de peças e acessórios para 
o sistema motor de veículos 
automotores

  X X    

2942-5/00
Fabricação de peças e acessórios para 
os sistemas de marcha e transmissão 
de veículos automotores

  X X    

2943-3/00
Fabricação de peças e acessórios para 
o sistema de freios de veículos 
automotores

  X X    

2944-1/00
Fabricação de peças e acessórios para 
o sistema de direção e suspensão de 
veículos automotores

  X X    

2945-0/00
Fabricação de material elétrico e 
eletrônico para veículos automotores, 
exceto baterias

  X X    

2949-2/01
Fabricação de bancos e estofados para 
veículos automotores

  X  X   

2949-2/99
Fabricação de outras peças e 
acessórios para veículos automotores 
não especificadas anteriormente

  X X    

2950-6/00
Recondicionamento e recuperação de 
motores para veículos automotores

  X X    

3011-3/01
Construção de embarcações de grande 
porte

  X X    

3011-3/02
Construção de embarcações para uso 
comercial e para usos especiais, exceto 
de grande porte

  X X    

3012-1/00
Construção de embarcações para 
esporte e lazer

  X X    

3031-8/00
Fabricação de locomotivas, vagões e 
outros materiais rodantes

  X X    

3032-6/00
Fabricação de peças e acessórios para 
veículos ferroviários

  X X    

3041-5/00 Fabricação de aeronaves   X X    

3042-3/00
Fabricação de turbinas, motores e 
outros componentes e peças para 
aeronaves

  X X    

3050-4/00
Fabricação de veículos militares de 
combate

  X X    

3091-1/01 Fabricação de motocicletas   X X    
3091-1/02 Fabricação de peças e acessórios para 

motocicletas
  X X    

3092-0/00
Fabricação de bicicletas e triciclos 
não-motorizados, peças e acessórios

  X X    

3099-7/00 Fabricação de equipamentos de 
transporte não especificados 

  X X    
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
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Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

anteriormente

3101-2/00
Fabricação de móveis com 
predominância de madeira

  X     

3102-1/00
Fabricação de móveis com 
predominância de metal

  X X    

3103-9/00
Fabricação de móveis de outros 
materiais, exceto madeira e metal

  X   
<250 
m²

>250 
m²

3104-7/00 Fabricação de colchões   X  
<250 
m²

 
>250 
m²

3211-6/01 Lapidação de gemas   X X    

3211-6/02
Fabricação de artefatos de joalheria e 
ourivesaria

  X X    

3211-6/03 Cunhagem de moedas e medalhas   X X    

3212-4/00
Fabricação de bijuterias e artefatos 
semelhantes

  X X    

3220-5/00
Fabricação de instrumentos musicais, 
peças e acessórios

  X  X   

3230-2/00
Fabricação de artefatos para pesca e 
esporte

  X  X   

3240-0/01 Fabricação de jogos eletrônicos   X X    

3240-0/02
Fabricação de mesas de bilhar, de 
sinuca e acessórios não associada à 
locação

  X  
<250 
m²

 >250 
m²

3240-0/03
Fabricação de mesas de bilhar, de 
sinuca e acessórios associada à 
locação

  X  
<250 
m²

 >250 
m²

3240-0/99
Fabricação de outros brinquedos e 
jogos recreativos não especificados 
anteriormente

  X  
<250 
m²

 >250 
m²

3250-7/01

Fabricação de instrumentos não-
eletrônicos e utensílios para uso 
médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório

X    X   

3250-7/02
Fabricação de mobiliário para uso 
médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório

X    X   

3250-7/03

Fabricação de aparelhos e utensílios 
para correção de defeitos físicos e 
aparelhos ortopédicos em geral sob 
encomenda

X    X   

3250-7/04

Fabricação de aparelhos e utensílios 
para correção de defeitos físicos e 
aparelhos ortopédicos em geral, exceto 
sob encomenda

X    X   

3250-7/05
Fabricação de materiais para medicina 
e odontologia

X    X   

3250-7/06 Serviços de prótese dentária  X     X

3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos X   X    
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento
3250-7/09 Serviço de laboratório óptico X      X

3291-4/00
Fabricação de escovas, pincéis e 
vassouras

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

3292-2/01
Fabricação de roupas de proteção e 
segurança e resistentes a fogo

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

3292-2/02
Fabricação de equipamentos e 
acessórios para segurança pessoal e 
profissional

X    
<250 
m²

 >250 
m²

3299-0/01
Fabricação de guarda-chuvas e 
similares

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

3299-0/02
Fabricação de canetas, lápis e outros 
artigos para escritório

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

3299-0/03
Fabricação de letras, letreiros e placas 
de qualquer material, exceto 
luminosos

  X  
<250 
m²

 >250 
m²

3299-0/04
Fabricação de painéis e letreiros 
luminosos

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

3299-0/05 Fabricação de aviamentos para costura   X  
<250 
m²

 
>250 
m²

3299-0/06
Fabricação de velas, inclusive 
decorativas

 X    
<250 
m²

>250 
m²

3299-0/99
Fabricação de produtos diversos não 
especificados anteriormente

  X  
<250 
m²

 
>250 
m²

3311-2/00
Manutenção e reparação de tanques, 
reservatórios metálicos e caldeiras, 
exceto para veículos

  X    X

3312-1/02
Manutenção e reparação de aparelhos 
e instrumentos de medida, teste e 
controle

  X    X

3312-1/03
Manutenção e reparação de aparelhos 
eletromédicos e eletroterapêuticos e 
equipamentos de irradiação

 X     X

3312-1/04
Manutenção e reparação de 
equipamentos e instrumentos ópticos

 X     X

3313-9/01
Manutenção e reparação de geradores, 
transformadores e motores elétricos

  X    X

3313-9/02
Manutenção e reparação de baterias e 
acumuladores elétricos, exceto para 
veículos

  X    X

3313-9/99
Manutenção e reparação de máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos não 
especificados anteriormente

  X    X

3314-7/01
Manutenção e reparação de máquinas 
motrizes não-elétricas

  X    X

3314-7/02
Manutenção e reparação de 
equipamentos hidráulicos e 
pneumáticos, exceto válvulas

  X    X

3314-7/03
Manutenção e reparação de válvulas 
industriais

  X    X

3314-7/04 Manutenção e reparação de   X    X
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
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Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

compressores

3314-7/05
Manutenção e reparação de 
equipamentos de transmissão para fins 
industriais

  X    X

3314-7/06
Manutenção e reparação de máquinas, 
aparelhos e equipamentos para 
instalações térmicas

  X    X

3314-7/07

Manutenção e reparação de máquinas 
e aparelhos de refrigeração e 
ventilação para uso industrial e 
comercial

  X    X

3314-7/08
Manutenção e reparação de máquinas, 
equipamentos e aparelhos para 
transporte e elevação de cargas

  X    X

3314-7/09

Manutenção e reparação de máquinas 
de escrever, calcular e de outros 
equipamentos não-eletrônicos para 
escritório

  X    X

3314-7/10
Manutenção e reparação de máquinas 
e equipamentos para uso geral não 
especificados anteriormente

  X    X

3314-7/11
Manutenção e reparação de máquinas 
e equipamentos para agricultura e 
pecuária

  X    X

3314-7/12
Manutenção e reparação de tratores 
agrícolas

  X  X   

3314-7/13
Manutenção e reparação de máquinas-
ferramenta

  X    X

3314-7/14
Manutenção e reparação de máquinas 
e equipamentos para a prospecção e 
extração de petróleo

  X  X   

3314-7/15

Manutenção e reparação de máquinas 
e equipamentos para uso na extração 
mineral, exceto na extração de 
petróleo

  X  X   

3314-7/16
Manutenção e reparação de tratores, 
exceto agrícolas

  X  X   

3314-7/17

Manutenção e reparação de máquinas 
e equipamentos de terraplenagem, 
pavimentação e construção, exceto 
tratores

  X  X   

3314-7/18
Manutenção e reparação de máquinas 
para a indústria metalúrgica, exceto 
máquinas-ferramenta

  X    X

3314-7/19
Manutenção e reparação de máquinas 
e equipamentos para as indústrias de 
alimentos, bebidas e fumo

  X    X

3314-7/20
Manutenção e reparação de máquinas 
e equipamentos para a indústria têxtil, 
do vestuário, do couro e calçados

  X    X
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Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

3314-7/21
Manutenção e reparação de máquinas 
e aparelhos para a indústria de 
celulose, papel e papelão e artefatos

  X    X

3314-7/22
Manutenção e reparação de máquinas 
e aparelhos para a indústria do plástico

  X    X

3314-7/99

Manutenção e reparação de outras 
máquinas e equipamentos para usos 
industriais não especificados 
anteriormente

  X    X

3315-5/00
Manutenção e reparação de veículos 
ferroviários

  X  X   

3316-3/01
Manutenção e reparação de aeronaves, 
exceto a manutenção na pista

  X  X   

3316-3/02 Manutenção de aeronaves na pista   X  X   

3317-1/01
Manutenção e reparação de 
embarcações e estruturas flutuantes

  X  X   

3317-1/02
Manutenção e reparação de 
embarcações para esporte e lazer

  X  X   

3319-8/00
Manutenção e reparação de 
equipamentos e produtos não 
especificados anteriormente

  X    X

3321-0/00
Instalação de máquinas e 
equipamentos industriais

  X    X

3329-5/01
Serviços de montagem de móveis de 
qualquer material

  X    X

3329-5/99
Instalação de outros equipamentos não 
especificados anteriormente

  X    X

3511-5/01 Geração de energia elétrica   X X    

3512-3/00 Transmissão de energia elétrica   X  X   

3513-1/00
Comércio atacadista de energia 
elétrica

  X    X

3514-0/00 Distribuição de energia elétrica   X    X

3520-4/01
Produção de gás; processamento de 
gás natural

  X X    

3520-4/02
Distribuição de combustíveis gasosos 
por redes urbanas

  X X    

3530-1/00
Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado

  X X    

3600-6/01
Captação, tratamento e distribuição de 
água

X    X   

3600-6/02 Distribuição de água por caminhões X      X

3701-1/00 Gestão de redes de esgoto   X    X

3702-9/00
Atividades relacionadas a esgoto, 
exceto a gestão de redes

 X  X    

3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos  X     X

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos   X X    

3821-1/00
Tratamento e disposição de resíduos 
não-perigosos

  X  X   
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

3822-0/00
Tratamento e disposição de resíduos 
perigosos

  X X    

3831-9/01 Recuperação de sucatas de alumínio   X X    

3831-9/99
Recuperação de materiais metálicos, 
exceto alumínio

  X X    

3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos   X X    

3839-4/01 Usinas de compostagem   X  X   

3839-4/99
Recuperação de materiais não 
especificados anteriormente

  X  X   

3900-5/00
Descontaminação e outros serviços de 
gestão de resíduos

  X X    

4110-7/00
Incorporação de empreendimentos 
imobiliários

  X    X

4120-4/00 Construção de edifícios   X    X

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias   X    X

4211-1/02
Pintura para sinalização em pistas 
rodoviárias e aeroportos

  X    X

4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais   X    X

4213-8/00
Obras de urbanização - ruas, praças e 
calçadas

  X    X

4221-9/01
Construção de barragens e represas 
para geração de energia elétrica

  X    X

4221-9/02
Construção de estações e redes de 
distribuição de energia elétrica

  X    X

4221-9/03
Manutenção de redes de distribuição 
de energia elétrica

  X    X

4221-9/04
Construção de estações e redes de 
telecomunicações

  X    X

4221-9/05
Manutenção de estações e redes de 
telecomunicações

  X    X

4222-7/01

Construção de redes de abastecimento 
de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de 
irrigação

  X    X

4222-7/02 Obras de irrigação   X    X

4223-5/00
Construção de redes de transportes por 
dutos, exceto para água e esgoto

  X    X

4291-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais   X    X

4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas   X    X

4292-8/02 Obras de montagem industrial   X    X

4299-5/01
Construção de instalações esportivas e 
recreativas

  X    X

4299-5/99
Outras obras de engenharia civil não 
especificadas anteriormente

  X    X

4311-8/01
Demolição de edifícios e outras 
estruturas

  X    X

4311-8/02
Preparação de canteiro e limpeza de 
terreno

  X    X
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

4312-6/00 Perfurações e sondagens   X    X

4313-4/00 Obras de terraplenagem   X    X

4319-3/00
Serviços de preparação do terreno não 
especificados anteriormente

  X    X

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica   X    X

4322-3/01
Instalações hidráulicas, sanitárias e de 
gás

  X    X

4322-3/02
Instalação e manutenção de sistemas 
centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração

  X    X

4322-3/03
Instalações de sistema de prevenção 
contra incêndio

  X    X

4329-1/01 Instalação de painéis publicitários   X    X

4329-1/02
Instalação de equipamentos para 
orientação à navegação marítima, 
fluvial e lacustre

  X    X

4329-1/03
Instalação, manutenção e reparação de 
elevadores, escadas e esteiras rolantes

  X    X

4329-1/04

Montagem e instalação de sistemas e 
equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos

  X    X

4329-1/05
Tratamentos térmicos, acústicos ou de 
vibração

  X    X

4329-1/99
Outras obras de instalações em 
construções não especificadas 
anteriormente

  X    X

4330-4/01
Impermeabilização em obras de 
engenharia civil

  X    X

4330-4/02
Instalação de portas, janelas, tetos, 
divisórias e armários embutidos de 
qualquer material

  X    X

4330-4/03
Obras de acabamento em gesso e 
estuque

  X    X

4330-4/04
Serviços de pintura de edifícios em 
geral

  X    X

4330-4/05
Aplicação de revestimentos e de 
resinas em interiores e exteriores

  X    X

4330-4/99
Outras obras de acabamento da 
construção

  X    X

4391-6/00 Obras de fundações   X    X

4399-1/01 Administração de obras   X    X

4399-1/02
Montagem e desmontagem de 
andaimes e outras estruturas 
temporárias

  X    X

4399-1/03 Obras de alvenaria   X    X
4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento 

de equipamentos para transporte e 
elevação de cargas e pessoas para uso 

  X    X
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Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

em obras

4399-1/05
Perfuração e construção de poços de 
água

  X    X

4399-1/99
Serviços especializados para 
construção não especificados 
anteriormente

  X    X

4511-1/01
Comércio a varejo de automóveis, 
camionetas e utilitários novos

  X    X

4511-1/02
Comércio a varejo de automóveis, 
camionetas e utilitários usados

  X    X

4511-1/03
Comércio por atacado de automóveis, 
camionetas e utilitários novos e usados

  X    X

4511-1/04
Comércio por atacado de caminhões 
novos e usados

  X    X

4511-1/05
Comércio por atacado de reboques e 
semi-reboques novos e usados

  X    X

4511-1/06
Comércio por atacado de ônibus e 
microônibus novos e usados

  X    X

4512-9/01
Representantes comerciais e agentes 
do comércio de veículos automotores

  X    X

4512-9/02
Comércio sob consignação de veículos 
automotores

  X    X

4520-0/01
Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores

  X  X   

4520-0/02
Serviços de lanternagem ou funilaria e 
pintura de veículos automotores

  X  X   

4520-0/03
Serviços de manutenção e reparação 
elétrica de veículos automotores

  X    X

4520-0/04
Serviços de alinhamento e 
balanceamento de veículos 
automotores

  X    X

4520-0/05
Serviços de lavagem, lubrificação e 
polimento de veículos automotores

  X  X   

4520-0/06
Serviços de borracharia para veículos 
automotores

  X    X

4520-0/07
Serviços de instalação, manutenção e 
reparação de acessórios para veículos 
automotores

  X  X   

4520-0/08 Serviços de capotaria   X  X   

4530-7/01
Comércio por atacado de peças e 
acessórios novos para veículos 
automotores

  X    X

4530-7/02
Comércio por atacado de pneumáticos 
e câmaras-de-ar

  X    X

4530-7/03
Comércio a varejo de peças e 
acessórios novos para veículos 
automotores

  X    X

4530-7/04 Comércio a varejo de peças e   X    X
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento
acessórios usados para veículos 
automotores

4530-7/05
Comércio a varejo de pneumáticos e 
câmaras-de-ar

  X    X

4530-7/06

Representantes comerciais e agentes 
do comércio de peças e acessórios 
novos e usados para veículos 
automotores

  X    X

4541-2/01
Comércio por atacado de motocicletas 
e motonetas

  X    X

4541-2/02
Comércio por atacado de peças e 
acessórios para motocicletas e 
motonetas

  X    X

4541-2/03
Comércio a varejo de motocicletas e 
motonetas novas

  X    X

4541-2/04
Comércio a varejo de motocicletas e 
motonetas usadas

  X    X

4541-2/05
Comércio a varejo de peças e 
acessórios para motocicletas e 
motonetas

  X    X

4542-1/01
Representantes comerciais e agentes 
do comércio de motocicletas e 
motonetas, peças e acessórios

  X    X

4542-1/02
Comércio sob consignação de 
motocicletas e motonetas

  X    X

4543-9/00
Manutenção e reparação de 
motocicletas e motonetas

  X  X   

4611-7/00
Representantes comerciais e agentes 
do comércio de matérias-primas 
agrícolas e animais vivos

  X    X

4612-5/00

Representantes comerciais e agentes 
do comércio de combustíveis, 
minerais, produtos siderúrgicos e 
químicos

  X    X

4613-3/00
Representantes comerciais e agentes 
do comércio de madeira, material de 
construção e ferragens

  X    X

4614-1/00

Representantes comerciais e agentes 
do comércio de máquinas, 
equipamentos, embarcações e 
aeronaves

  X    X

4615-0/00
Representantes comerciais e agentes 
do comércio de eletrodomésticos, 
móveis e artigos de uso doméstico

  X    X

4616-8/00
Representantes comerciais e agentes 
do comércio de têxteis, vestuário, 
calçados e artigos de viagem

  X    X

4617-6/00
Representantes comerciais e agentes 
do comércio de produtos alimentícios, 
bebidas e fumo

  X    X
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

4618-4/01
Representantes comerciais e agentes 
do comércio de medicamentos, 
cosméticos e produtos de perfumaria

  X    X

4618-4/02
Representantes comerciais e agentes 
do comércio de instrumentos e 
materiais odonto-médico-hospitalares

  X    X

4618-4/03
Representantes comerciais e agentes 
do comércio de jornais, revistas e 
outras publicações

  X    X

4618-4/99

Outros representantes comerciais e 
agentes do comércio especializado em 
produtos não especificados 
anteriormente

  X    X

4619-2/00
Representantes comerciais e agentes 
do comércio de mercadorias em geral 
não especializado

  X    X

4621-4/00 Comércio atacadista de café em grão  X     X

4622-2/00 Comércio atacadista de soja  X     X

4623-1/01 Comércio atacadista de animais vivos  X     X

4623-1/02
Comércio atacadista de couros, lãs, 
peles e outros subprodutos não-
comestíveis de origem animal

  X    X

4623-1/03 Comércio atacadista de algodão   X    X

4623-1/04
Comércio atacadista de fumo em folha 
não beneficiado

  X    X

4623-1/05 Comércio atacadista de cacau  X     X

4623-1/06
Comércio atacadista de sementes, 
flores, plantas e gramas

  X    X

4623-1/07 Comércio atacadista de sisal   X    X

4623-1/08

Comércio atacadista de matérias-
primas agrícolas com atividade de 
fracionamento e acondicionamento 
associada

  X    X

4623-1/09
Comércio atacadista de alimentos para 
animais

 X     X

4623-1/99
Comércio atacadista de matérias-
primas agrícolas não especificadas 
anteriormente

  X    X

4631-1/00
Comércio atacadista de leite e 
laticínios

 X     X

4632-0/01
Comércio atacadista de cereais e 
leguminosas beneficiados

 X     X

4632-0/02
Comércio atacadista de farinhas, 
amidos e féculas

 X     X

4632-0/03

Comércio atacadista de cereais e 
leguminosas beneficiados, farinhas, 
amidos e féculas, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento 
associada

 X     X
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

4633-8/01
Comércio atacadista de frutas, 
verduras, raízes, tubérculos, hortaliças 
e legumes frescos

 X     X

4633-8/02
Comércio atacadista de aves vivas e 
ovos

 X     X

4633-8/03
Comércio atacadista de coelhos e 
outros pequenos animais vivos para 
alimentação

 X     X

4634-6/01
Comércio atacadista de carnes bovinas 
e suínas e derivados

 X     X

4634-6/02
Comércio atacadista de aves abatidas e 
derivados

 X     X

4634-6/03
Comércio atacadista de pescados e 
frutos do mar

 X     X

4634-6/99
Comércio atacadista de carnes e 
derivados de outros animais

 X     X

4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral  X     X

4635-4/02
Comércio atacadista de cerveja, chope 
e refrigerante

 X     X

4635-4/03
Comércio atacadista de bebidas com 
atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada

 X     X

4635-4/99
Comércio atacadista de bebidas não 
especificadas anteriormente

 X     X

4636-2/01
Comércio atacadista de fumo 
beneficiado

  X    X

4636-2/02
Comércio atacadista de cigarros, 
cigarrilhas e charutos

 X     X

4637-1/01
Comércio atacadista de café torrado, 
moído e solúvel

 X     X

4637-1/02 Comércio atacadista de açúcar  X     X

4637-1/03
Comércio atacadista de óleos e 
gorduras

 X     X

4637-1/04
Comércio atacadista de pães, bolos, 
biscoitos e similares

 X     X

4637-1/05
Comércio atacadista de massas 
alimentícias

 X     X

4637-1/06 Comércio atacadista de sorvetes  X     X

4637-1/07
Comércio atacadista de chocolates, 
confeitos, balas, bombons e 
semelhantes

 X     X

4637-1/99
Comércio atacadista especializado em 
outros produtos alimentícios não 
especificados anteriormente

 X     X

4639-7/01
Comércio atacadista de produtos 
alimentícios em geral

 X     X

4639-7/02

Comércio atacadista de produtos 
alimentícios em geral, com atividade 
de fracionamento e acondicionamento 
associada

X      X
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

4641-9/01 Comércio atacadista de tecidos   X    X

4641-9/02
Comércio atacadista de artigos de 
cama, mesa e banho

  X    X

4641-9/03
Comércio atacadista de artigos de 
armarinho

  X    X

4642-7/01
Comércio atacadista de artigos do 
vestuário e acessórios, exceto 
profissionais e de segurança

  X    X

4642-7/02
Comércio atacadista de roupas e 
acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho

  X    X

4643-5/01 Comércio atacadista de calçados   X    X

4643-5/02
Comércio atacadista de bolsas, malas e 
artigos de viagem

  X    X

4644-3/01
Comércio atacadista de medicamentos 
e drogas de uso humano

X      X

4644-3/02
Comércio atacadista de medicamentos 
e drogas de uso veterinário

  X    X

4645-1/01
Comércio atacadista de instrumentos e 
materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios

X      X

4645-1/02
Comércio atacadista de próteses e 
artigos de ortopedia

X      X

4645-1/03
Comércio atacadista de produtos 
odontológicos

X      X

4646-0/01
Comércio atacadista de cosméticos e 
produtos de perfumaria

X      X

4646-0/02
Comércio atacadista de produtos de 
higiene pessoal

X      X

4647-8/01
Comércio atacadista de artigos de 
escritório e de papelaria

  X    X

4647-8/02
Comércio atacadista de livros, jornais 
e outras publicações

  X    X

4649-4/01
Comércio atacadista de equipamentos 
elétricos de uso pessoal e doméstico

  X    X

4649-4/02
Comércio atacadista de aparelhos 
eletrônicos de uso pessoal e doméstico

  X    X

4649-4/03
Comércio atacadista de bicicletas, 
triciclos e outros veículos recreativos

  X    X

4649-4/04
Comércio atacadista de móveis e 
artigos de colchoaria

  X    X

4649-4/05
Comércio atacadista de artigos de 
tapeçaria; persianas e cortinas

  X    X

4649-4/06
Comércio atacadista de lustres, 
luminárias e abajures

  X    X

4649-4/07
Comércio atacadista de filmes, CDs, 
DVDs, fitas e discos

  X    X

4649-4/08
Comércio atacadista de produtos de 
higiene, limpeza e conservação 
domiciliar

X      X
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

4649-4/09

Comércio atacadista de produtos de 
higiene, limpeza e conservação 
domiciliar, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento 
associada

X      X

4649-4/10
Comércio atacadista de jóias, relógios 
e bijuterias, inclusive pedras preciosas 
e semipreciosas lapidadas

  X    X

4649-4/99

Comércio atacadista de outros 
equipamentos e artigos de uso pessoal 
e doméstico não especificados 
anteriormente

  X    X

4651-6/01
Comércio atacadista de equipamentos 
de informática

  X    X

4651-6/02
Comércio atacadista de suprimentos 
para informática

  X    X

4652-4/00
Comércio atacadista de componentes 
eletrônicos e equipamentos de 
telefonia e comunicação

  X    X

4661-3/00
Comércio atacadista de máquinas, 
aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças

  X    X

4662-1/00
Comércio atacadista de máquinas, 
equipamentos para terraplenagem, 
mineração e construção; partes e peças

  X    X

4663-0/00
Comércio atacadista de máquinas e 
equipamentos para uso industrial; 
partes e peças

  X    X

4664-8/00

Comércio atacadista de máquinas, 
aparelhos e equipamentos para uso 
odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças

X      X

4665-6/00
Comércio atacadista de máquinas e 
equipamentos para uso comercial; 
partes e peças

  X    X

4669-9/01
Comércio atacadista de bombas e 
compressores; partes e peças

  X    X

4669-9/99

Comércio atacadista de outras 
máquinas e equipamentos não 
especificados anteriormente; partes e 
peças

  X    X

4671-1/00
Comércio atacadista de madeira e 
produtos derivados

  X    X

4672-9/00
Comércio atacadista de ferragens e 
ferramentas

  X    X

4673-7/00
Comércio atacadista de material 
elétrico

  X    X

4674-5/00 Comércio atacadista de cimento   X    X

4679-6/01
Comércio atacadista de tintas, vernizes 
e similares

  X    X
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Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

4679-6/02
Comércio atacadista de mármores e 
granitos

  X    X

4679-6/03
Comércio atacadista de vidros, 
espelhos e vitrais

  X    X

4679-6/04
Comércio atacadista especializado de 
materiais de construção não 
especificados anteriormente

  X    X

4679-6/99
Comércio atacadista de materiais de 
construção em geral

  X    X

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool 
carburante, biodiesel, gasolina e 
demais derivados de petróleo, exceto 
lubrificantes, não realizado por 
transportador retalhista (TRR)

  X  X   

4681-8/02
Comércio atacadista de combustíveis 
realizado por transportador retalhista 
(TRR)

  X  X   

4681-8/03
Comércio atacadista de combustíveis 
de origem vegetal, exceto álcool 
carburante

  X  X   

4681-8/04
Comércio atacadista de combustíveis 
de origem mineral em bruto

  X  X   

4681-8/05 Comércio atacadista de lubrificantes   X  X   

4682-6/00
Comércio atacadista de gás liqüefeito 
de petróleo (GLP)

  X  X   

4683-4/00
Comércio atacadista de defensivos 
agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo

X  X X    

4684-2/01
Comércio atacadista de resinas e 
elastômeros

  X  X   

4684-2/02 Comércio atacadista de solventes   X  X   

4684-2/99
Comércio atacadista de outros 
produtos químicos e petroquímicos 
não especificados anteriormente

 X   X   

4685-1/00
Comércio atacadista de produtos 
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto 
para construção

  X    X

4686-9/01
Comércio atacadista de papel e 
papelão em bruto

  X    X

4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens   X    X

4687-7/01
Comércio atacadista de resíduos de 
papel e papelão

  X    X

4687-7/02
Comércio atacadista de resíduos e 
sucatas não-metálicos, exceto de papel 
e papelão

  X    X

4687-7/03
Comércio atacadista de resíduos e 
sucatas metálicos

  X    X

4689-3/01
Comércio atacadista de produtos da 
extração mineral, exceto combustíveis

  X    X

4689-3/02 Comércio atacadista de fios e fibras   X    X
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Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

beneficiados

4689-3/99
Comércio atacadista especializado em 
outros produtos intermediários não 
especificados anteriormente

  X    X

4691-5/00
Comércio atacadista de mercadorias 
em geral, com predominância de 
produtos alimentícios

 X     X

4692-3/00
Comércio atacadista de mercadorias 
em geral, com predominância de 
insumos agropecuários

  X    X

4693-1/00

Comércio atacadista de mercadorias 
em geral, sem predominância de 
alimentos ou de insumos 
agropecuários

  X    X

4711-3/01
Comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos 
alimentícios - hipermercados

X     
<500 
M²

> 
500m2

4711-3/02
Comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos 
alimentícios - supermercados

X     
<500 
M²

> 
500m2

4712-1/00

Comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos 
alimentícios - minimercados, 
mercearias e armazéns

 X     X

4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines   X    X

4713-0/02
Lojas de variedades, exceto lojas de 
departamentos ou magazines

  X    X

4713-0/03
Lojas duty free de aeroportos 
internacionais

  X    X

4721-1/01
Padaria e confeitaria com 
predominância de produção própria

X      X

4721-1/02
Padaria e confeitaria com 
predominância de revenda

 X     X

4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios  X     X

4721-1/04
Comércio varejista de doces, balas, 
bombons e semelhantes

 X     X

4722-9/01
Comércio varejista de carnes - 
açougues

 X     X

4722-9/02 Peixaria  X     X

4723-7/00 Comércio varejista de bebidas  X     X

4724-5/00
Comércio varejista de 
hortifrutigranjeiros

 X     X

4729-6/01 Tabacaria   X    X

4729-6/02
Comércio varejista de mercadorias em 
lojas de conveniência

 X     X

4729-6/99

Comércio varejista de produtos 
alimentícios em geral ou especializado 
em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente

 X     X
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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

4731-8/00
Comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores

  X  X   

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes   X  X   

4741-5/00
Comércio varejista de tintas e 
materiais para pintura

  X    X

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico   X    X

4743-1/00 Comércio varejista de vidros   X    X

4744-0/01
Comércio varejista de ferragens e 
ferramentas

  X    X

4744-0/02
Comércio varejista de madeira e 
artefatos

  X    X

4744-0/03
Comércio varejista de materiais 
hidráulicos

  X    X

4744-0/04
Comércio varejista de cal, areia, pedra 
britada, tijolos e telhas

  X    X

4744-0/05
Comércio varejista de materiais de 
construção não especificados 
anteriormente

  X    X

4744-0/06
Comércio varejista de pedras para 
revestimento

  X X    

4744-0/99
Comércio varejista de materiais de 
construção em geral

  X    X

4751-2/01
Comércio varejista especializado de 
equipamentos e suprimentos de 
informática

  X    X

4751-2/02
Recarga de cartuchos para 
equipamentos de informática

  X    X

4752-1/00
Comércio varejista especializado de 
equipamentos de telefonia e 
comunicação

  X    X

4753-9/00
Comércio varejista especializado de 
eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo

  X    X

4754-7/01 Comércio varejista de móveis   X    X

4754-7/02
Comércio varejista de artigos de 
colchoaria

  X    X

4754-7/03
Comércio varejista de artigos de 
iluminação

  X    X

4755-5/01 Comércio varejista de tecidos   X    X

4755-5/02
Comercio varejista de artigos de 
armarinho

  X    X

4755-5/03
Comercio varejista de artigos de cama, 
mesa e banho

  X    X

4756-3/00
Comércio varejista especializado de 
instrumentos musicais e acessórios

  X    X

4757-1/00

Comércio varejista especializado de 
peças e acessórios para aparelhos 
eletroeletrônicos para uso doméstico, 
exceto informática e comunicação

  X    X

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
Av. Expedicionário Weber, 2983 – CEP 98789-000 – Santa Rosa – RS

Fone (55) 3511 5100 – Fax (55) 3511 7621



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

4759-8/01
Comércio varejista de artigos de 
tapeçaria, cortinas e persianas

  X    X

4759-8/99
Comércio varejista de outros artigos 
de uso doméstico não especificados 
anteriormente

  X    X

4761-0/01 Comércio varejista de livros   X    X

4761-0/02
Comércio varejista de jornais e 
revistas

  X    X

4761-0/03
Comércio varejista de artigos de 
papelaria

  X    X

4762-8/00
Comércio varejista de discos, CDs, 
DVDs e fitas

  X    X

4763-6/01
Comércio varejista de brinquedos e 
artigos recreativos

  X    X

4763-6/02
Comércio varejista de artigos 
esportivos

  X    X

4763-6/03
Comércio varejista de bicicletas e 
triciclos; peças e acessórios

  X    X

4763-6/04
Comércio varejista de artigos de caça, 
pesca e camping

  X    X

4763-6/05
Comércio varejista de embarcações e 
outros veículos recreativos; peças e 
acessórios

  X    X

4771-7/01
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas

X      X

4771-7/02
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, com manipulação de 
fórmulas

X      X

4771-7/03
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos homeopáticos

X      X

4771-7/04
Comércio varejista de medicamentos 
veterinários

  X    X

4772-5/00
Comércio varejista de cosméticos, 
produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal

 X     X

4773-3/00
Comércio varejista de artigos médicos 
e ortopédicos

 X     X

4774-1/00
Comércio varejista de artigos de 
óptica

 X     X

4781-4/00
Comércio varejista de artigos do 
vestuário e acessórios

  X    X

4782-2/01 Comércio varejista de calçados   X    X

4782-2/02
Comércio varejista de artigos de 
viagem

  X    X

4783-1/01
Comércio varejista de artigos de 
joalheria

  X    X

4783-1/02
Comércio varejista de artigos de 
relojoaria

  X    X

4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito   X  < 20 m²  > 20 m²
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Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

de petróleo (GLP)

4785-7/01 Comércio varejista de antigüidades   X    X

4785-7/99
Comércio varejista de outros artigos 
usados

  X    X

4789-0/01
Comércio varejista de suvenires, 
bijuterias e artesanatos

  X    X

4789-0/02
Comércio varejista de plantas e flores 
naturais

  X    X

4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte   X    X

4789-0/04
Comércio varejista de animais vivos e 
de artigos e alimentos para animais de 
estimação

 X     X

4789-0/05
Comércio varejista de produtos 
saneantes domissanitários

 X     X

4789-0/06
Comércio varejista de fogos de 
artifício e artigos pirotécnicos

  X    X

4789-0/07
Comércio varejista de equipamentos 
para escritório

  X    X

4789-0/08
Comércio varejista de artigos 
fotográficos e para filmagem

  X    X

4789-0/09
Comércio varejista de armas e 
munições

  X    X

4789-0/99
Comércio varejista de outros produtos 
não especificados anteriormente

  X    X

4911-6/00 Transporte ferroviário de carga   X    X

4912-4/01
Transporte ferroviário de passageiros 
intermunicipal e interestadual

  X    X

4912-4/02
Transporte ferroviário de passageiros 
municipal e em região metropolitana

  X    X

4912-4/03 Transporte metroviário   X    X

4921-3/01
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
municipal

  X    X

4921-3/02

Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal em região 
metropolitana

  X    X

4922-1/01

Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, exceto em região 
metropolitana

  X    X

4922-1/02
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
interestadual

  X    X

4922-1/03
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
internacional

  X    X

4923-0/01 Serviço de táxi   X    X
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Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

4923-0/02
Serviço de transporte de passageiros - 
locação de automóveis com motorista

  X    X

4924-8/00 Transporte escolar   X    X

4929-9/01
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal

  X    X

4929-9/02

Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, sob regime de fretamento, 
intermunicipal, interestadual e 
internacional

  X    X

4929-9/03
Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, municipal

  X    X

4929-9/04
Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional

  X    X

4929-9/99
Outros transportes rodoviários de 
passageiros não especificados 
anteriormente

  X    X

4930-2/01
Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, 
municipal

 X X    X

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e 
internacional

 X X    X

4930-2/03
Transporte rodoviário de produtos 
perigosos

  X X    

4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças   X    X

4940-0/00 Transporte dutoviário   X    X

4950-7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares   X    X

5011-4/01
Transporte marítimo de cabotagem - 
Carga

  X    X

5011-4/02
Transporte marítimo de cabotagem - 
passageiros

  X    X

5012-2/01
Transporte marítimo de longo curso - 
Carga

  X    X

5012-2/02
Transporte marítimo de longo curso - 
Passageiros

  X    X

5021-1/01
Transporte por navegação interior de 
carga, municipal, exceto travessia

  X    X

5021-1/02
Transporte por navegação interior de 
carga, intermunicipal, interestadual e 
internacional, exceto travessia

  X    X

5022-0/01
Transporte por navegação interior de 
passageiros em linhas regulares, 
municipal, exceto travessia

  X    X

5022-0/02

Transporte por navegação interior de 
passageiros em linhas regulares, 
intermunicipal, interestadual e 
internacional, exceto travessia

  X    X
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Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

5030-1/01 Navegação de apoio marítimo   X    X

5030-1/02 Navegação de apoio portuário   X    X

5030-1/03
Serviço de rebocadores e 
empurradores

  X    X

5091-2/01
Transporte por navegação de travessia, 
municipal

  X    X

5091-2/02
Transporte por navegação de travessia 
intermunicipal, interestadual e 
internacional

  X    X

5099-8/01
Transporte aquaviário para passeios 
turísticos

  X    X

5099-8/99
Outros transportes aquaviários não 
especificados anteriormente

  X    X

5111-1/00
Transporte aéreo de passageiros 
regular

  X    X

5112-9/01
Serviço de táxi aéreo e locação de 
aeronaves com tripulação

  X    X

5112-9/99
Outros serviços de transporte aéreo de 
passageiros não-regular

  X    X

5120-0/00 Transporte aéreo de carga   X    X

5130-7/00 Transporte espacial   X    X

5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant  X X    X

5211-7/02 Guarda-móveis   X    X

5211-7/99
Depósitos de mercadorias para 
terceiros, exceto armazéns gerais e 
guarda-móveis

  X    X

5212-5/00 Carga e descarga   X    X

5221-4/00
Concessionárias de rodovias, pontes, 
túneis e serviços relacionados

  X    X

5222-2/00 Terminais rodoviários e ferroviários   X    X

5223-1/00 Estacionamento de veículos   X    X

5229-0/01
Serviços de apoio ao transporte por 
táxi, inclusive centrais de chamada

  X    X

5229-0/02 Serviços de reboque de veículos   X    X

5229-0/99
Outras atividades auxiliares dos 
transportes terrestres não especificadas 
anteriormente

  X    X

5231-1/01
Administração da infra-estrutura 
portuária

  X    X

5231-1/02 Atividades do Operador Portuário   X    X

5231-1/03 Gestão de terminais aquaviários   X    X

5232-0/00 Atividades de agenciamento marítimo   X    X

5239-7/01 Serviços de praticagem   X    X

5239-7/99
Atividades auxiliares dos transportes 
aquaviários não especificadas 
anteriormente

  X    X
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Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

5240-1/01
Operação dos aeroportos e campos de 
aterrissagem

  X    X

5240-1/99
Atividades auxiliares dos transportes 
aéreos, exceto operação dos 
aeroportos e campos de aterrissagem

  X    X

5250-8/01 Comissaria de despachos   X    X

5250-8/02
Atividades de despachantes 
aduaneiros

  X    X

5250-8/03
Agenciamento de cargas, exceto para 
o transporte marítimo

  X    X

5250-8/04
Organização logística do transporte de 
carga

  X   X  

5250-8/05
Operador de transporte multimodal - 
OTM

  X    X

5310-5/01 Atividades do Correio Nacional   X    X

5310-5/02
Atividades de franqueadas e 
permissionárias do Correio Nacional

  X    X

5320-2/01
Serviços de malote não realizados pelo 
Correio Nacional

  X    X

5320-2/02 Serviços de entrega rápida   X    X

5510-8/01 Hotéis  X     X

5510-8/02 Apart-hotéis  X     X

5510-8/03 Motéis  X     X

5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais  X     X

5590-6/02 Campings   X   X  

5590-6/03 Pensões (alojamento)  X     X

5590-6/99
Outros alojamentos não especificados 
anteriormente

 X     X

5611-2/01 Restaurantes e similares  X     X

5611-2/02
Bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas

 X     X

5611-2/03
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e 
similares

 X     X

5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação  X     X

5620-1/01
Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para empresas

X      X

5620-1/02
Serviços de alimentação para eventos 
e recepções - bufê

 X     X

5620-1/03
Cantinas - serviços de alimentação 
privativos

 X     X

5620-1/04
Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para consumo 
domiciliar

 X     X

5811-5/00 Edição de livros   X    X

5812-3/01 Edição de jornais diários   X    X

5812-3/02 Edição de jornais não diários   X    X
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

5813-1/00 Edição de revistas   X    X

5819-1/00
Edição de cadastros, listas e outros 
produtos gráficos

  X    X

5821-2/00 Edição integrada à impressão de livros   X    X

5822-1/01
Edição integrada à impressão de 
jornais diários

  X    X

5822-1/02
Edição integrada à impressão de 
jornais não diários

  X    X

5823-9/00
Edição integrada à impressão de 
revistas

  X    X

5829-8/00
Edição integrada à impressão de 
cadastros, listas e outros produtos 
gráficos

  X    X

5911-1/01 Estúdios cinematográficos   X    X

5911-1/02 Produção de filmes para publicidade   X    X

5911-1/99

Atividades de produção 
cinematográfica, de vídeos e de 
programas de televisão não 
especificadas anteriormente

  X    X

5912-0/01 Serviços de dublagem   X    X

5912-0/02
Serviços de mixagem sonora em 
produção audiovisual

  X    X

5912-0/99

Atividades de pós-produção 
cinematográfica, de vídeos e de 
programas de televisão não 
especificadas anteriormente

  X    X

5913-8/00
Distribuição cinematográfica, de vídeo 
e de programas de televisão

  X    X

5914-6/00
Atividades de exibição 
cinematográfica

  X    X

5920-1/00
Atividades de gravação de som e de 
edição de música

  X    X

6010-1/00 Atividades de rádio   X    X

6021-7/00 Atividades de televisão aberta   X    X

6022-5/01 Programadoras   X    X

6022-5/02
Atividades relacionadas à televisão 
por assinatura, exceto programadoras

  X    X

6110-8/01
Serviços de telefonia fixa comutada - 
STFC

  X    X

6110-8/02
Serviços de redes de transporte de 
telecomunicações - SRTT

  X    X

6110-8/03
Serviços de comunicação multimídia - 
SCM

  X    X

6110-8/99
Serviços de telecomunicações por fio 
não especificados anteriormente

  X    X

6120-5/01 Telefonia móvel celular   X    X

6120-5/02 Serviço móvel especializado - SME   X    X
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Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

6120-5/99
Serviços de telecomunicações sem fio 
não especificados anteriormente

  X    X

6130-2/00 Telecomunicações por satélite   X    X

6141-8/00
Operadoras de televisão por assinatura 
por cabo

  X    X

6142-6/00
Operadoras de televisão por assinatura 
por microondas

  X    X

6143-4/00
Operadoras de televisão por assinatura 
por satélite

  X    X

6190-6/01
Provedores de acesso às redes de 
comunicações

  X    X

6190-6/02
Provedores de voz sobre protocolo 
internet - VOIP

  X    X

6190-6/99
Outras atividades de telecomunicações 
não especificadas anteriormente

  X    X

6201-5/01
Desenvolvimento de programas de 
computador sob encomenda

  X    X

6201-5/02 Web design   X    X

6202-3/00
Desenvolvimento e licenciamento de 
programas de computador 
customizáveis

  X    X

6203-1/00
Desenvolvimento e licenciamento de 
programas de computador não-
customizáveis

  X    X

6204-0/00
Consultoria em tecnologia da 
informação

  X    X

6209-1/00
Suporte técnico, manutenção e outros 
serviços em tecnologia da informação

  X    X

6311-9/00
Tratamento de dados, provedores de 
serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na internet

  X    X

6319-4/00
Portais, provedores de conteúdo e 
outros serviços de informação na 
internet

  X    X

6391-7/00 Agências de notícias   X    X

6399-2/00
Outras atividades de prestação de 
serviços de informação não 
especificadas anteriormente

  X    X

6410-7/00 Banco Central   X    X

6421-2/00 Bancos comerciais   X    X

6422-1/00
Bancos múltiplos, com carteira 
comercial

  X    X

6423-9/00 Caixas econômicas   X    X

6424-7/01 Bancos cooperativos   X    X

6424-7/02 Cooperativas centrais de crédito   X    X

6424-7/03 Cooperativas de crédito mútuo   X    X

6424-7/04 Cooperativas de crédito rural   X    X
6431-0/00 Bancos múltiplos, sem carteira   X    X
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

comercial

6432-8/00 Bancos de investimento   X    X

6433-6/00 Bancos de desenvolvimento   X    X

6434-4/00 Agências de fomento   X    X

6435-2/01 Sociedades de crédito imobiliário   X    X

6435-2/02
Associações de poupança e 
empréstimo

  X    X

6435-2/03 Companhias hipotecárias   X    X

6436-1/00
Sociedades de crédito, financiamento 
e investimento - financeiras

  X    X

6437-9/00
Sociedades de crédito ao 
microempreendedor

  X    X

6438-7/01 Bancos de câmbio   X    X

6438-7/99
Outras instituições de intermediação 
não-monetária não especificadas 
anteriormente

  X    X

6440-9/00 Arrendamento mercantil   X    X

6450-6/00 Sociedades de capitalização   X    X

6461-1/00 Holdings de instituições financeiras   X    X

6462-0/00
Holdings de instituições não-
financeiras

  X    X

6463-8/00
Outras sociedades de participação, 
exceto holdings

  X    X

6470-1/01
Fundos de investimento, exceto 
previdenciários e imobiliários

  X    X

6470-1/02
Fundos de investimento 
previdenciários

  X    X

6470-1/03 Fundos de investimento imobiliários   X    X

6491-3/00
Sociedades de fomento mercantil - 
factoring

  X    X

6492-1/00 Securitização de créditos   X    X

6493-0/00
Administração de consórcios para 
aquisição de bens e direitos

  X    X

6499-9/01 Clubes de investimento   X    X

6499-9/02 Sociedades de investimento   X    X

6499-9/03 Fundo garantidor de crédito   X    X

6499-9/04
Caixas de financiamento de 
corporações

  X    X

6499-9/05 Concessão de crédito pelas OSCIP   X    X

6499-9/99
Outras atividades de serviços 
financeiros não especificadas 
anteriormente

  X    X

6511-1/01 Sociedade seguradora de seguros vida   X    X

6511-1/02 Planos de auxílio-funeral   X    X
6512-0/00 Sociedade seguradora de seguros não   X    X

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
Av. Expedicionário Weber, 2983 – CEP 98789-000 – Santa Rosa – RS

Fone (55) 3511 5100 – Fax (55) 3511 7621



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
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Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

vida

6520-1/00
Sociedade seguradora de seguros 
saúde

  X    X

6530-8/00 Resseguros   X    X

6541-3/00 Previdência complementar fechada   X    X

6542-1/00 Previdência complementar aberta   X    X

6550-2/00 Planos de saúde   X    X

6611-8/01 Bolsa de valores   X    X

6611-8/02 Bolsa de mercadorias   X    X

6611-8/03 Bolsa de mercadorias e futuros   X    X

6611-8/04
Administração de mercados de balcão 
organizados

  X    X

6612-6/01
Corretoras de títulos e valores 
mobiliários

  X    X

6612-6/02
Distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários

  X    X

6612-6/03 Corretoras de câmbio   X    X

6612-6/04
Corretoras de contratos de 
mercadorias

  X    X

6612-6/05
Agentes de investimentos em 
aplicações financeiras

  X    X

6613-4/00 Administração de cartões de crédito   X    X

6619-3/01 Serviços de liquidação e custódia   X    X

6619-3/02
Correspondentes de instituições 
financeiras

  X    X

6619-3/03 Representações de bancos estrangeiros   X    X

6619-3/04 Caixas eletrônicos   X    X

6619-3/05 Operadoras de cartões de débito   X    X

6619-3/99
Outras atividades auxiliares dos 
serviços financeiros não especificadas 
anteriormente

  X    X

6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros   X    X

6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial   X    X

6622-3/00
Corretores e agentes de seguros, de 
planos de previdência complementar e 
de saúde

  X    X

6629-1/00

Atividades auxiliares dos seguros, da 
previdência complementar e dos 
planos de saúde não especificadas 
anteriormente

  X    X

6630-4/00
Atividades de administração de fundos 
por contrato ou comissão

  X    X

6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios   X    X

6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios   X    X

6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios   X    X
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Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

6821-8/01
Corretagem na compra e venda e 
avaliação de imóveis

  X    X

6821-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis   X    X

6822-6/00
Gestão e administração da propriedade 
imobiliária

  X    X

6911-7/01 Serviços advocatícios   X    X

6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça   X    X

6911-7/03 Agente de propriedade industrial   X    X

6912-5/00 Cartórios   X    X

6920-6/01 Atividades de contabilidade   X    X

6920-6/02
Atividades de consultoria e auditoria 
contábil e tributária

  X    X

7010-7
Sedes de empresas e unidades 
administrativas locais

 X     X

7020-4/00
Atividades de consultoria em gestão 
empresarial, exceto consultoria técnica 
específica

  X    X

7111-1/00 Serviços de arquitetura   X    X

7112-0/00 Serviços de engenharia   X    X

7119-7/01
Serviços de cartografia, topografia e 
geodésia

  X    X

7119-7/02 Atividades de estudos geológicos   X    X

7119-7/03
Serviços de desenho técnico 
relacionados à arquitetura e 
engenharia

  X    X

7119-7/04
Serviços de perícia técnica 
relacionados à segurança do trabalho

  X    X

7119-7/99
Atividades técnicas relacionadas à 
engenharia e arquitetura não 
especificadas anteriormente

  X    X

7120-1/00 Testes e análises técnicas X      X

7210-0/00
Pesquisa e desenvolvimento 
experimental em ciências físicas e 
naturais

 X     X

7220-7/00
Pesquisa e desenvolvimento 
experimental em ciências sociais e 
humanas

  X    X

7311-4/00 Agências de publicidade   X    X

7312-2/00
Agenciamento de espaços para 
publicidade, exceto em veículos de 
comunicação

  X    X

7319-0/01
Criação de estandes para feiras e 
exposições

  X    X

7319-0/02 Promoção de vendas   X    X

7319-0/03 Marketing direto   X    X

7319-0/04 Consultoria em publicidade   X    X
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Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

7319-0/99
Outras atividades de publicidade não 
especificadas anteriormente

  X    X

7320-3/00
Pesquisas de mercado e de opinião 
pública

  X    X

7410-2/02 Design de interiores   X    X

7410-2/03 Design de produto   X    X

7410-2/99
Atividades de design não 
especificadas anteriormente

  X    X

7420-0/01
Atividades de produção de fotografias, 
exceto aérea e submarina

  X    X

7420-0/02
Atividades de produção de fotografias 
aéreas e submarinas

  X    X

7420-0/03 Laboratórios fotográficos   X    X

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos   X    X

7420-0/05 Serviços de microfilmagem   X    X

7490-1/01
Serviços de tradução, interpretação e 
similares

  X    X

7490-1/02 Escafandria e mergulho   X    X

7490-1/03
Serviços de agronomia e de 
consultoria às atividades agrícolas e 
pecuárias

  X    X

7490-1/04
Atividades de intermediação e 
agenciamento de serviços e negócios 
em geral, exceto imobiliários

  X    X

7490-1/05
Agenciamento de profissionais para 
atividades esportivas, culturais e 
artísticas

  X    X

7490-1/99
Outras atividades profissionais, 
científicas e técnicas não especificadas 
anteriormente

  X    X

7500-1/00 Atividades veterinárias  X     X

7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor   X    X

7719-5/01
Locação de embarcações sem 
tripulação, exceto para fins recreativos

  X    X

7719-5/02 Locação de aeronaves sem tripulação   X    X

7719-5/99
Locação de outros meios de transporte 
não especificados anteriormente, sem 
condutor

  X    X

7721-7/00
Aluguel de equipamentos recreativos e 
esportivos

  X    X

7722-5/00
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e 
similares

  X    X

7723-3/00
Aluguel de objetos do vestuário, jóias 
e acessórios

  X    X

7729-2/01
Aluguel de aparelhos de jogos 
eletrônicos

  X    X

7729-2/02 Aluguel de móveis, utensílios e 
aparelhos de uso doméstico e pessoal; 

  X    X
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

instrumentos musicais

7729-2/03 Aluguel de material médico  X     X

7729-2/99
Aluguel de outros objetos pessoais e 
domésticos não especificados 
anteriormente

  X    X

7731-4/00
Aluguel de máquinas e equipamentos 
agrícolas sem operador

  X    X

7732-2/01
Aluguel de máquinas e equipamentos 
para construção sem operador, exceto 
andaimes

  X    X

7732-2/02 Aluguel de andaimes   X    X

7733-1/00
Aluguel de máquinas e equipamentos 
para escritório

  X    X

7739-0/01
Aluguel de máquinas e equipamentos 
para extração de minérios e petróleo, 
sem operador

  X    X

7739-0/02
Aluguel de equipamentos científicos, 
médicos e hospitalares, sem operador

 X     X

7739-0/03
Aluguel de palcos, coberturas e outras 
estruturas de uso temporário, exceto 
andaimes

  X    X

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e 
equipamentos comerciais e industriais 
não especificados anteriormente, sem 
operador

  X    X

7740-3/00
Gestão de ativos intangíveis não-
financeiros

  X    X

7810-8/00
Seleção e agenciamento de mão-de-
obra

  X    X

7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária   X    X

7830-2/00
Fornecimento e gestão de recursos 
humanos para terceiros

  X    X

7911-2/00 Agências de viagens   X    X

7912-1/00 Operadores turísticos   X    X

7990-2/00
Serviços de reservas e outros serviços 
de turismo não especificados 
anteriormente

  X    X

8011-1/01
Atividades de vigilância e segurança 
privada

  X    X

8011-1/02
Serviços de adestramento de cães de 
guarda

  X    X

8012-9/00 Atividades de transporte de valores   X    X

8020-0/01
Atividades de monitoramento de 
sistemas de segurança eletrônico

  X    X

8020-0/02
Outras atividades de serviços de 
segurança

  X    X

8030-7/00 Atividades de investigação particular   X    X
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

8111-7/00
Serviços combinados para apoio a 
edifícios, exceto condomínios prediais

  X    X

8112-5/00 Condomínios prediais   X    X

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios   X    X

8122-2/00
Imunização e controle de pragas 
urbanas

X   X    

8129-0/00
Atividades de limpeza não 
especificadas anteriormente

 X     X

8130-3/00 Atividades paisagísticas   X    X

8211-3/00
Serviços combinados de escritório e 
apoio administrativo

  X    X

8219-9/01 Fotocópias   X    X

8219-9/99
Preparação de documentos e serviços 
especializados de apoio administrativo 
não especificados anteriormente

  X    X

8220-2/00 Atividades de teleatendimento   X    X

8230-0/01
Serviços de organização de feiras, 
congressos, exposições e festas

  X    X

8230-0/02 Casas de festas e eventos X      X

8291-1/00
Atividades de cobrança e informações 
cadastrais

  X    X

8292-0/00
Envasamento e empacotamento sob 
contrato

X      X

8299-7/01
Medição de consumo de energia 
elétrica, gás e água

  X    X

8299-7/02
Emissão de vales-alimentação, vales-
transporte e similares

  X    X

8299-7/03
Serviços de gravação de carimbos, 
exceto confecção

  X    X

8299-7/04 Leiloeiros independentes   X    X

8299-7/05
Serviços de levantamento de fundos 
sob contrato

  X    X

8299-7/06 Casas lotéricas   X    X

8299-7/07 Salas de acesso à internet   X    X

8299-7/99
Outras atividades de serviços 
prestados principalmente às empresas 
não especificadas anteriormente

  X    X

8411-6/00 Administração pública em geral   X    X

8412-4/00
Regulação das atividades de saúde, 
educação, serviços culturais e outros 
serviços sociais

 X     X

8413-2/00 Regulação das atividades econômicas   X    X

8421-3/00 Relações exteriores   X    X

8422-1/00 Defesa   X    X

8423-0/00 Justiça   X    X

8424-8/00 Segurança e ordem pública   X    X
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

8425-6/00 Defesa Civil   X    X

8430-2/00 Seguridade social obrigatória   X    X

8511-2/00 Educação infantil - creche X      X

8512-1/00 Educação infantil - pré-escola  X     X

8513-9/00 Ensino fundamental  X     X

8520-1/00 Ensino médio  X     X

8531-7/00 Educação superior - graduação  X  X    

8532-5/00
Educação superior - graduação e pós-
graduação

 X  X    

8533-3/00
Educação superior - pós-graduação e 
extensão

 X  X    

8541-4/00 Educação profissional de nível técnico  X     X

8542-2/00
Educação profissional de nível 
tecnológico

 X     X

8550-3/01 Administração de caixas escolares   X    X

8550-3/02
Atividades de apoio à educação, 
exceto caixas escolares

  X    X

8591-1/00 Ensino de esportes   X    X

8592-9/01 Ensino de dança   X    X

8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto dança   X    X

8592-9/03 Ensino de música   X    X

8592-9/99
Ensino de arte e cultura não 
especificado anteriormente

  X    X

8593-7/00 Ensino de idiomas   X    X

8599-6/01 Formação de condutores   X    X

8599-6/02 Cursos de pilotagem   X    X

8599-6/03 Treinamento em informática   X    X

8599-6/04
Treinamento em desenvolvimento 
profissional e gerencial

  X    X

8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos   X    X

8599-6/99
Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente

 X     X

8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, 
exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências

X    X   

8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-
socorro e unidades hospitalares para 
atendimento a urgências

X    X   

8621-6/01 UTI móvel X      X

8621-6/02
Serviços móveis de atendimento a 
urgências, exceto por UTI móvel

X      X

8622-4/00
Serviços de remoção de pacientes, 
exceto os serviços móveis de 
atendimento a urgências

 X     X
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Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de 
procedimentos cirúrgicos

X    X   

8630-5/02
Atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de exames 
complementares

X    X   

8630-5/03
Atividade médica ambulatorial restrita 
a consultas

X
     X

8630-5/04 Atividade odontológica X      X

8630-5/06
Serviços de vacinação e imunização 
humana

X      X

8630-5/07
Atividades de reprodução humana 
assistida

X    X   

8630-5/99
Atividades de atenção ambulatorial 
não especificadas anteriormente

X    X   

8640-2/01
Laboratórios de anatomia patológica e 
citológica

X    X   

8640-2/02 Laboratórios clínicos X    X   

8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia X    X   

8640-2/04 Serviços de tomografia X    X   

8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem 
com uso de radiação ionizante, exceto 
tomografia

X    X   

8640-2/06 Serviços de ressonância magnética X    X   

8640-2/07
Serviços de diagnóstico por imagem 
sem uso de radiação ionizante, exceto 
ressonância magnética

X    X   

8640-2/08
Serviços de diagnóstico por registro 
gráfico - ECG, EEG e outros exames 
análogos

X    X   

8640-2/09
Serviços de diagnóstico por métodos 
ópticos - endoscopia e outros exames 
análogos

X    X   

8640-2/10 Serviços de quimioterapia X    X   

8640-2/11 Serviços de radioterapia X    X   

8640-2/12 Serviços de hemoterapia X    X   

8640-2/13 Serviços de litotripsia X    X   

8640-2/14
Serviços de bancos de células e 
tecidos humanos

X    X   

8640-2/99

Atividades de serviços de 
complementação diagnóstica e 
terapêutica não especificadas 
anteriormente

X    X   

8650-0/01 Atividades de enfermagem X      X

8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição  X     X

8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise  X     X

8650-0/04 Atividades de fisioterapia  X     X
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Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional  X     X

8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia  X     X

8650-0/07
Atividades de terapia de nutrição 
enteral e parenteral

X      X

8650-0/99
Atividades de profissionais da área de 
saúde não especificadas anteriormente

 X     X

8660-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde  X     X

8690-9/01
Atividades de práticas integrativas e 
complementares em saúde humana

 X     X

8690-9/02 Atividades de bancos de leite humano X      X

8690-9/03 Atividades de acupuntura  X     X

8690-9/04 Atividades de podologia  X     X

8690-9/99
Outras atividades de atenção à saúde 
humana não especificadas 
anteriormente

 X     X

8711-5/01 Clínicas e residências geriátricas X      X

8711-5/02
Instituições de longa permanência para 
idosos

X      X

8711-5/03
Atividades de assistência a deficientes 
físicos, imunodeprimidos e 
convalescentes

X      X

8711-5/04
Centros de apoio a pacientes com 
câncer e com AIDS

 X     X

8711-5/05 Condomínios residenciais para idosos  X     X

8712-3/00
Atividades de fornecimento de infra-
estrutura de apoio e assistência a 
paciente no domicílio

X      X

8720-4/01
Atividades de centros de assistência 
psicossocial

 X     X

8720-4/99

Atividades de assistência psicossocial 
e à saúde a portadores de distúrbios 
psíquicos, deficiência mental e 
dependência química não 
especificadas anteriormente

X      X

8730-1/01 Orfanatos X      X

8730-1/02 Albergues assistenciais  X     X

8730-1/99

Atividades de assistência social 
prestadas em residências coletivas e 
particulares não especificadas 
anteriormente

X      X

8800-6/00
Serviços de assistência social sem 
alojamento

 X     X

9001-9/01 Produção teatral   X    X

9001-9/02 Produção musical   X    X

9001-9/03 Produção de espetáculos de dança   X    X

9001-9/04
Produção de espetáculos circenses, de 
marionetes e similares

  X    X

Centro Administrativo Municipal – Palácio 14 de Julho
Av. Expedicionário Weber, 2983 – CEP 98789-000 – Santa Rosa – RS

Fone (55) 3511 5100 – Fax (55) 3511 7621
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Adendo VIII - Anexo Único do Decreto no 37, de 04 de abril de 2018.
Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente  -  CONSEMA no 372/2018 e a  Resolução  da Diretoria  Colegiada  (RDC) da Agência Nacional  de  Vigilância 
Sanitária – ANVISA no 153/2017.).  

CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

9001-9/05
Produção de espetáculos de rodeios, 
vaquejadas e similares

  X    X

9001-9/06
Atividades de sonorização e de 
iluminação

  X    X

9001-9/99
Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares não especificados 
anteriormente

  X    X

9002-7/01
Atividades de artistas plásticos, 
jornalistas independentes e escritores

  X    X

9002-7/02 Restauração de obras de arte   X    X

9003-5/00
Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades 
artísticas

  X    X

9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos   X    X

9102-3/01
Atividades de museus e de exploração 
de lugares e prédios históricos e 
atrações similares

  X    X

9102-3/02
Restauração e conservação de lugares 
e prédios históricos

  X    X

9103-1/00

Atividades de jardins botânicos, 
zoológicos, parques nacionais, 
reservas ecológicas e áreas de 
proteção ambiental

  X  X   

9200-3/01 Casas de bingo   X    X

9200-3/02
Exploração de apostas em corridas de 
cavalos

  X    X

9200-3/99
Exploração de jogos de azar e apostas 
não especificados anteriormente

  X    X

9311-5/00 Gestão de instalações de esportes   X    X

9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares  X     X

9313-1/00 Atividades de condicionamento físico  X     X

9319-1/01
Produção e promoção de eventos 
esportivos

 
 

X    X

9319-1/99
Outras atividades esportivas não 
especificadas anteriormente

  X    X

9321-2/00
Parques de diversão e parques 
temáticos

 X    X  

9329-8/01
Discotecas, danceterias, salões de 
dança e similares

X      X

9329-8/02 Exploração de boliches  X     X

9329-8/03
Exploração de jogos de sinuca, bilhar 
e similares

 X     X

9329-8/04
Exploração de jogos eletrônicos 
recreativos

  X    X

9329-8/99
Outras atividades de recreação e lazer 
não especificadas anteriormente

 X    X  

9411-1/00
Atividades de organizações 
associativas patronais e empresariais

  X    X
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Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

9412-0/01 Atividades de fiscalização profissional   X    X

9412-0/99
Outras atividades associativas 
profissionais

  X    X

9420-1/00 Atividades de organizações sindicais   X    X

9430-8/00
Atividades de associações de defesa 
de direitos sociais

  X    X

9491-0/00
Atividades de organizações religiosas 
ou filosóficas

  X   X  

9492-8/00 Atividades de organizações políticas   X    X

9493-6/00
Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura e à arte

  X    X

9499-5/00
Atividades associativas não 
especificadas anteriormente

  X    X

9511-8/00
Reparação e manutenção de 
computadores e de equipamentos 
periféricos

  X    X

9512-6/00
Reparação e manutenção de 
equipamentos de comunicação

  X    X

9521-5/00
Reparação e manutenção de 
equipamentos eletroeletrônicos de uso 
pessoal e doméstico

  X    X

9529-1/01
Reparação de calçados, bolsas e 
artigos de viagem

  X    X

9529-1/02 Chaveiros   X    X

9529-1/03 Reparação de relógios   X    X

9529-1/04
Reparação de bicicletas, triciclos e 
outros veículos não-motorizados

  X    X

9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário   X    X

9529-1/06 Reparação de jóias   X    X

9529-1/99

Reparação e manutenção de outros 
objetos e equipamentos pessoais e 
domésticos não especificados 
anteriormente

  X    X

9601-7/01 Lavanderias  X   X   

9601-7/02 Tinturarias  X  X    

9601-7/03 Toalheiros  X  X    

9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure  X     X

9602-5/02
Atividades de Estética e outros 
serviços de cuidados com a beleza

 X     X

9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios  X     X

9603-3/02 Serviços de cremação  X  X    

9603-3/03 Serviços de sepultamento  X     X

9603-3/04 Serviços de funerárias  X     X

9603-3/05 Serviços de somatoconservação X   X    
9603-3/99 Atividades funerárias e serviços 

relacionados não especificados 
 X     X
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Tabela Auxiliar  de Classificação dos Riscos da Atividade (de acordo com a Resolução do Conselho Estadual do Meio 
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CNAE Descrição da atividade 
VISA MEIO AMBIENTE

Alto Baixo Isento Alto Médio Baixo Isento

anteriormente

9609-2/01 Clínicas de estética e similares X      X

9609-2/02 Agências matrimoniais   X    X

9609-2/04
Exploração de máquinas de serviços 
pessoais acionadas por moeda

  X    X

9609-2/05 Atividades de sauna e banhos  X     X

9609-2/06
Serviços de tatuagem e colocação de 
piercing

X      X

9609-2/07 Alojamento de animais domésticos  X     X

9609-2/08
Higiene e embelezamento de animais 
domésticos

  X    X

9609-2/99
Outras atividades de serviços pessoais 
não especificadas anteriormente

 X     X

9700-5/00 Serviços domésticos   X    X

9900-8/00
Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais

  X    X
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