
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
Estado de São Paulo

LEI MUNICIPAL Nº. 2.436, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.021

“Dispõe sobre a Taxa de Fiscalização de Localização,
Instalação e Funcionamento e dá outras providências.”

Cláudio Manoel Melo,  Prefeito do Município de Rio Grande da Serra,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal apro-
vou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI

Art. 1º. - A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funciona-
mento é devida em razão do exercício do poder de polícia municipal quanto à observância da le -
gislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, segurança, ordem ou tranquilidade pú-
blica, a que se submete qualquer pessoa, física ou jurídica, em razão da localização, instalação e
funcionamento de quaisquer atividades no Município.

Art. 2º. - Incluem-se as atividades sujeitas à fiscalização, comércio, in-
dústria, agropecuária, prestações de serviços em geral de qualquer natureza e forma de atuação,
entidades sem fins lucrativos, cooperativas, instituições religiosas, sociedades ou associações ci -
vis, desportivas, profissionais liberais, autônomos, feiras livres, de eventos culturais, recreativos,
temáticos, diversões públicas, itinerantes, comércio ambulante,  Micro Empreendedor Individual
(MEI), concessões e permissões municipais e qualquer atividade empreendedora no Município.

Art. 3º. - A incidência e o pagamento da Taxa de Inscrição Municipal in-
dependem:

I –  do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou
administrativas;

II  – de licença,  autorização,  permissão ou concessão,  outorgadas pela
União, Estado ou Município;

III – de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exerci-
da a atividade;

IV – da finalidade, resultado econômico da atividade ou exploração dos
locais, sendo de utilização permanente, esporádica ou eventual;

Art. 4º. - O Cadastro Municipal é obrigatório para o início do exercício
da atividade no Município, seja ele efetuado presencialmente ou através da Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM, previsto na Lei
Federal nº. 11.598 de 03 de dezembro 2007, onde será emitido o lançamento da Taxa por ativida-
de, conforme Anexo I;

Parágrafo único – Para a inscrição junto ao Cadastro Fiscal Municipal
deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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I – Cópia CNPJ;

II – Cópia de comprovante de localização para instalação, ocupação ou
origem para atividade;

Art. 5º. - Até que seja editada legislação municipal específica relativa à
definição do grau de risco da atividade aplicar-se-á Resolução atualizada do CGSIM (Comitê
Gestor da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negó-
cios), nos termos do § 3º., do artigo 6º., da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2.006.

§ 1º. - As atividades enquadradas na Resolução CGSIM deverão no prazo
de 30 (trinta) dias efetuar inscrição junto ao Cadastro Municipal Fiscal.

§ 2º. - As informações fornecidas para o cadastramento, alteração, com-
plementação, atualização e encerramento da Inscrição Municipal são de inteira responsabilidade
do requerente através de solicitação própria ou através de escritórios administrativos contábeis ou
de competência para Inscrição do Cadastro.

§ 3º. - A Administração poderá promover, de ofício, inscrições ou altera-
ções cadastrais, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando não efetuada pelo su-
jeito passivo ou efetuadas com erro, omissão ou falsidade.

§ 4º. - Além da inscrição e respectivas alterações, a Administração pode-
rá exigir do sujeito passivo a apresentação de quaisquer declarações de dados, na forma e prazos
regulamentados através de emissão de Auto de Notificação.

§ 5º. - Exercido o poder de polícia efetuado pela Fiscalização Municipal
e constatada a inconsistência, fraude, não cumprimento ou inoperância dos dados informados, po -
derá efetuar a suspensão, autuação ou cassação do Alvará de Funcionamento, nos termos da legis-
lação municipal vigente. 

Art. 6º. - Após a observância e o cumprimento das exigências para exer-
cício de atividade será expedido o Alvará de Funcionamento, Localização, Instalação e Ocupação
para o estabelecimento, com validade durante o ano vigente do exercício e com renovação nos
anos subsequentes conforme valores expressos no Anexo II, exceto as condições especiais previs -
tas na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1º. - Para emissão do Alvará de Funcionamento, Localização, Instala-
ção e Ocupação será necessário a complementação do Cadastro Municipal, com a apresentação
dos seguintes documentos:

I – Cópia do formulário referente ao  Certificado de licenciamento inte-
grado – CLI, quando o cadastro do requerente tiver sido efetuado pelo Sistema REDESIM/VRE.

II – Cópia do carnê do IPTU do local indicado no Cadastro Municipal.
III – Cópia da Ficha Cadastral Simplificada.
IV – Cópia dos Contratos Sociais.
V – Cópia da Inscrição Estadual.
VI – Cópia do comprovante de enquadramento de opção fiscal.
VII – Cópia do Laudo do Corpo de Bombeiros.
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VIII  – Outros  documentos  exigidos  pelos  Departamentos  Municipais
para o exercício de atividades especiais

§ 2º. - Na hipótese de Microempreendedor Individual – MEI, serão solicitados
os seguintes documentos:

I – Preenchimento de requerimento no Setor de Protocolo;
II – Cópia de RG e CPF;
III – Cópia do carnê do IPTU, quando a atividade for exercida em ponto

estabelecido ou escritório administrativo;
IV – Cópia do Laudo do Corpo de Bombeiros, quando não se enquadrar

nas hipóteses previstas na Resolução atualizada do CGSIM.
V – Outros documentos exigidos pelos Departamentos Municipais para o

exercício de atividades especiais.

§ 3º.  - Para o exercício das demais atividades que possam ser efetuadas
por pessoas físicas:

I – Cópia do RG e CPF;
II – Cópia de Comprovante de endereço;
III – Cópia de comprovante de capacitação profissional para atividades

específicas.
§ 4º. – Na hipótese do requerente não efetuar o devido cadastramento no

Cadastro Municipal Fiscal no prazo de 60 (sessenta) dias, poderá solicitar novo prazo, mediante
pagamento de taxa de expedição de cadastro, constante do Anexo I, por período não superior aos
30 (trinta) dias da primeira solicitação, salvo por ocorrência de avaliação dos Setores Públicos res-
ponsáveis na liberação do referido Cadastro.

§ 5º. - As Taxas constantes desta Lei serão lançadas de ofício, com base
nos elementos constantes no Cadastro Municipal Fiscal conforme Anexos, que faz parte integran-
te desta Lei.

I – Anexo I- para o Cadastro Municipal Fiscal, nos termos do artigo 4º, §
1º.

II – Anexo II – para emissão do Alvará de Funcionamento, Localização,
Instalação e Ocupação, no ano subsequente ao Cadastro.

Art. 7º. - O período de incidência da cobrança será anual e a ocorrência
do fato gerador para expedição do Alvará de Funcionamento, Localização, Instalação e Ocupação
será:

I – Integral na data de início da atividade, relativamente ao primeiro ano
de exercício;

II – No 1º. (primeiro) dia do bimestre de cada exercício e bimestralmente
consecutivamente as demais parcelas, dos anos subsequentes.

Art. 8º. - A Taxa do Alvará de Funcionamento, Localização, Instalação e
Ocupação deverá ser paga na forma e prazos consignados nos avisos de lançamento.

§ 1º. – O valor da Taxa deverá ser recolhido, por inteiro, conforme dis-
posto no Anexo II desta Lei, no ato da liberação da atividade com Inscrição Municipal Fiscal e
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nos exercícios subsequentes em até 06 (seis) parcelas bimestrais com início no segundo mês do
exercício, no valor consignado nos avisos de lançamento, respeitando-se o valor mínimo por par-
cela determinado na Legislação Municipal para Impostos e Taxas.

§ 2º. - O lançamento ou pagamento da Taxa do Alvará de Funcionamen-
to, Localização, Instalação e Ocupação, não importa no reconhecimento da regularidade da ativi-
dade, que só ocorrerá com a emissão do Alvará de Funcionamento, após cumpridas todas exigên-
cias legais requeridas pelo Poder Público Municipal.

Art. 9º. - Ficam isentos das Taxas Municipais de Fiscalização, Localiza-
ção, Instalação e Ocupação, publicidade em geral:

I – as Entidades Filantrópicas sem fins lucrativos;
II – as Associações representativas de moradores sem fins lucrativos;
III – as Associações de Pais e Mestres (APMs) de instituições de ensino;
IV – os Sindicatos.
V – as igrejas e templos religiosos;
VI-os ambulantes com deficiência física.

Art. 10 –  O crédito tributário não pago no seu vencimento terá o valor
corrigido monetariamente e sofrerá acréscimos por mora e multa, nos termos da legislação vigen-
te.

Art. 11 – O exercício da atividade poderá ser efetuado de forma fixa,
ponto estabelecido, escritórios administrativos de forma fixa ou ponto de contato, espaços públi -
cos destinados e autorizados pela Administração Pública, autônoma e prestação de serviços reali-
zados para terceiros de forma individual.

Parágrafo único –  Para o exercício das atividades previstas no  caput
deste artigo, haverá a incidência de cobrança das Taxas de Inscrição de Cadastro e emissão de Al -
vará de Funcionamento, Localização, Instalação e Ocupação.

Art. 12 – A empresa estabelecida de forma fixa, ponto estabelecido po-
derá ter uma nova inscrição na forma de ponto de contato, escritório administrativo quando de seu
interesse, bem como outras filiais inscritas em locais distintos na forma de ponto estabelecido.

§ 1º. - Os valores correspondentes às taxas emitidas serão efetuados atra-
vés de cálculo dos valores originados pela multiplicação das cotas de Unidade Monetária Munici-
pal UMPs;

§ 2º. - Para instalação de filial o requerente deverá atender ao disposto
nos artigos 2º. e 3º., para as atividades exercidas no mesmo local da instalação, diferentes da clas-
sificação de Tributação do ISSQN da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
do Cadastro inicial e será acrescido valor fracionário para cada CNAE secundário solicitado, até o
limite de 05 (cinco) atividades (CNAEs), totalizando o valor da taxa de Cadastro 20% do valor
para cada CNAE acrescido até a totalidade de 100%.

Art. 13 – Os documentos relativos à Inscrição no Cadastro Fiscal, deverão es-
tar atualizados e expostos junto ao estabelecimento para apresentação ao Fisco, quando solicitados.
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§ 1º. - O não atendimento ao disposto neste artigo, acarretará autuação no
valor de 100 UMPs;

§ 2º. - A reincidência da infração acarretará em nova autuação do mesmo
valor, podendo a haver o cancelamento da inscrição municipal fiscal.

Art. 14 – O pagamento da Taxa de Cadastro, constante do Anexo I, não
supre a necessidade da emissão do Alvará de Funcionamento, Localização, Instalação e Ocupa-
ção, que só ocorrerá após o cumprimento do disposto no artigo 3º., desta Lei.

Art. 15 – Aplica-se à Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e
Funcionamento e a Taxa de Alvará de Funcionamento, no que couber, o Código Tributário Muni-
cipal e a Legislação Municipal Tributária.

Art. 16 – As despesas decorrentes com a execução da presente Lei corre-
rão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 17 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 1.858 de 29 de junho de 2.010.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 16 de dezembro de 2.021 -
57º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal
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