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DECRETO Nº 1.091, DE 08 DE MARÇO DE 2018. 
 

 Disciplina expedição de alvarás de localização e 
funcionamento para exercício de atividades 
econômicas no Município. 
 

A Prefeita do Município de Quitandinha, no uso de suas atribuições, e 

Considerando as dificuldades decorrentes da demora de obtenção pelos interessados do Certificado 

de Vistoria do Corpo de Bombeiros, causado especialmente pela inexistência de unidade do Corpo de 
Bombeiros no Município; 

Considerando que o atraso no início do exercício de atividades econômicas causa danos 
econômico-financeiros aos interessados e às pessoas que poderiam desde logo serem empregadas;  

Considerando que o mesmo atraso causa danos ao interesse da Administração municipal no que se 
refere ao recolhimento de tributos, e 

Considerando a classificação das edificações e áreas de risco quanto à carga de incêndio 

constantes da Norma de Procedimento Técnico – NPT nº 014, de 08/10/2014, do Corpo de Bombeiros do 
Estado do Paraná, que prevê diferentes graus de risco de incêndio, que possibilitam e recomendam 

tratamento diferenciado entre si, e do Código de Segurança contra incêndio e pânico, emitido pelo Comando 
do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná,  

 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º A expedição de alvarás de localização e funcionamento para exercício de atividades 
econômicas no Município, no que se refere à conformidade das atividades pretendidas pelos interessados 

com as normas de combate e prevenção de incêndio expedidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do 
Paraná, obedecerá o seguinte: 

 

I – em se tratando de risco leve, dispensada, mediante comprovação de protocolo de cadastro 
do interessado junto ao Corpo de Bombeiros; 

 
II – em se tratando de risco moderado, expedição de alvará provisório com vigência de noventa 

(90) dias. A renovação para vigência anual somente será feita mediante apresentação do Certificado de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros; e 
 

III - em se tratando de risco elevado, expedição de alvará somente será feita mediante 
apresentação do certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros. 

 

Parágrafo único. No caso do inc. II a parte interessada deverá assumir compromisso formal de 
apresentar o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de noventa (90) dia para então obter o 

alvará de licença com vigência anual. 
 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 

Gabinete da Prefeita do Município de Quitandinha, em 09 de março de 2018. 
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