Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Extrato da Lei Complementar 07/73
CAPÍTULO IV 1 - DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
SEÇÃO I - Da Incidência e do Sujeito Passivo
Art. 45 - A Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento, fundada no poder
de polícia do Município concernente ao ordenamento das atividades urbanas e à
proteção do meio-ambiente, tem como fato gerador a fiscalização por ele exercida
sobre a localização, instalação e funcionamento de quaisquer estabelecimentos em
observância à legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da
higiene, saúde, segurança, ordem e tranqüilidade pública e do meio-ambiente.
§ 1º - Considera-se estabelecimento o local do exercício de qualquer atividade
comercial, industrial, profissional, de prestação de serviço e similar, ainda que
exercida no interior de residência, com localização fixa ou não.
§ 2º - A incidência e o pagamento da taxa independem:
I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou
administrativas;
II - de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a
atividade;
III - do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos locais;
IV - do caráter permanente, eventual ou transitório do estabelecimento.
§ 3º - Para efeito da incidência da taxa consideram-se estabelecimentos distintos:
I - Os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de
negócio, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas.
II - Os que, embora com idêntico ramo de negócios e sob a mesma
responsabilidade, estejam situados em prédios distintos ou locais diversos.
Art. 46 - O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica sujeita à fiscalização
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municipal em razão da localização,
estabelecimentos mencionados no art. 45.

instalação

e

funcionamento

dos

Parágrafo único - São solidariamente responsáveis o proprietário e o responsável
pela locação do imóvel onde estejam instalados equipamentos ou utensílios
utilizados na exploração de serviços de diversões públicas.

SEÇÃO II - DO LANÇAMENTO
Art. 47 -2 A taxa será lançada por ocasião da localização e instalação do
estabelecimento, e, depois, trienalmente, no prazo estabelecido em calendário de
arrecadação dos tributos municipais.
§ 1º - A taxa será devida integral e trienalmente, independentemente da data de
abertura do estabelecimento, transferência do local ou qualquer alteração contratual
ou estatutária.
§ 2º - Ficam isentos do pagamento da Taxa de Alvará, os beneficiados pela isenção
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, de que trata o art. 71,
inc. II, desta Lei Complementar, se requerida no período isencional em que esta foi
concedida e desde que estabelecidos em área não superior a 150,00 m².3
§ 3º - A taxa será devida tantas vezes quantos forem os
estabelecimentos da pessoa física ou jurídica.
§ 4º - O lançamento é feito simultaneamente com a arrecadação.
§ 5º - Os estabelecimentos que já possuem o alvará não se eximem do pagamento
da taxa trienal, no prazo referido no "caput" deste artigo.
§ 6º - A localização e funcionamento de quaisquer estabelecimentos dependem de
prévia licença do Município, que é comprovada pela posse do respectivo alvará,
juntamente com o comprovante de pagamento da taxa trienal.
§ 7º - A cessação das atividades deverá ser comunicada no prazo de sessenta dias,
para efeito de baixa no cadastro existente na Secretaria Municipal da Produção,
Indústria e Comércio (SMIC). 4
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