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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

 

DISPÕE SOBRE A VALIDADE DO ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO PARA O INCENTIVO DO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS. 

 

CONSIDERANDO que o item 2.1.8 do Convênio nº 41/2013, firmado entre o 

Município e Corpo de Bombeiros Militar, dispõe como condição para concessão de 

licença para construção, habite-se ou alvará de funcionamento a comprovação 

prévia dos sistemas de prevenção contra sinistros pelo CBM; 

CONSIDERANDO que no Convênio nº 41/2013 não há qualquer menção de que 

a data de validade do alvará de funcionamento deva estar condicionada à data 

da liberação dos bombeiros para atividades econômicas; 

CONSIDERANDO que tal prática foi adotada por este setor na época do 

Convênio nº 41/2013 para fins de utilização prática da apresentação do 

documento; 

CONSIDERANDO que não há qualquer lei que estipule validade ao documento 

de alvará; 

CONSIDERANDO que não há razão para haver troca do documento sem que 

haja alteração cadastral; 

CONSIDERANDO os termos da Lei Estadual nº 17.071 de 12 de janeiro de 2017 

que dispõe sobre as regras comuns ao Enquadramento Empresarial e das Entidades 

de Fins não Econômicos Simplificado (EES) e à Autodeclaração e estabelece outras 

providências; 

A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL dispõe: 

mailto:administracao@saoludgero.sc.gov.br


 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE SÃO LUDGERO | SC 
Centro Admnistrativo Municipal  

Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 1.300  

(48) 3657-8800 

administracao@saoludgero.sc.gov.br  

Página 2 de 2 
 

Art. 1º - O Alvará de Funcionamento passará a não ter mais data de 

validade, sendo necessária sua substituição nos casos de alteração de razão social, 

porte, nome fantasia, endereço ou atividades. 

Parágrafo único: O contribuinte é obrigado a informar eventuais atualizações 

dos dados relativos ao seu cadastro de pessoa física ou jurídica e de sua atividade, 

bem como alterações que nele houver, sob pena de multa tributária nos termos do 

art. 62, parágrafo único da LC nº 225/2018. 

Art.2º - Com a finalidade de incentivar o desenvolvimento econômico 

simplificar seus processos a Divisão de Tributos adotará os termos da Lei nº 

17.071/2017, que dispõe sobre as regras comuns ao Enquadramento Empresarial e 

das Entidades de Fins não Econômicos Simplificado (EES) e à Autodeclaração. 

§1º - Para a expedição do alvará de Funcionamento será aceito o EES em 

substituição às certidões, aos licenciamentos, aos atestados e a outros documentos 

emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC) 

(art. 2º e 5º da Lei nº 17.071/2017). 

§2º - Nos casos em que não for possível o EES e a Autodeclaração, o Alvará 

de Funcionamento será expedido mediante a apresentação prévia de documento 

expedido pelo CBMSC. 

Art.3º - Os documentos dispostos no art. 2º deverão ser apresentados através 

do protocolo existente no sítio www.saoludgero.sc.br, obrigatoriamente. 

Art.4º - As disposições de que tratam a presente instrução entrarão em vigor 

a partir da data de sua publicação. 

São Ludgero, 23 de Novembro de 2022.  

 

 

MORGANA BUSS HOBOLD 

CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTOS E CADASTRO IMOBILIÁRIO 
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