
RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO

Evento / Reuniâo Reunião do Grupo Gestor

Local : Auditório do CREA Divinópolis

Data/ Horário 06/12/2022, das 8,0 às 9,0h

Relator Gilma de Sousa

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

A reunião do Grupo Gestor contou com a participação dos representantes das seguintes entidades: CREA, CDL, 
ABRASEL, CRA, OAB, CAU, Clube de Engenharia e SEBRAE. 
O presidente do Grupo Gestor colocou em pauta para análise e posicionamento o projeto de lei ordinária 
164/2022 da Câmara Municipal de Divinópolis, que propõe validade indeterminada para os alvarás de licença de 
funcionamento, emitidos a partir de 2022. 
A taxa de fiscalização de localização e funcionamento TFLF não estaria vinculada à renovação anual do alvará e 
seria cobrada até 30/08 de cada exercício. 

Atualmente o alvará é renovado anualmente e a justificativa deste projeto de lei é a a falta de fiscais da Prefeitura 
para atender a crescente demanda dos estabelecimentos existentes. 
Segundo a proposta de lei boa parte dos estabelecimentos comerciais e prestação de serviços estão com alvarás 
vencidos. 

O que acontece atualmente é que a fiscalização é feita no momento do pedido de renovação de alvará. 
Como a Prefeitura não tem uma gestão de fiscalização eficiente muitos membros do grupo gestor pensam que se 
for cancelada a renovação anual do alvará de licença de funcionamento a fiscalização também não será 
realizada. 

Para evitar isto foi sugerida a criação de um termo auto-declaratório, onde o responsável pelo estabelecimento 
comercial  ou prestação de serviços diria para a Prefeitura Municipal de Divinópolis que estaria obedecendo 
todas as exigências legais municipais, estaduais e federais em seu funcionamento .  
Em caso de falsidade no termo auto-declaratório caberia processo civil e criminal. 

O representante do SEBRAE se disponibilizou a participar da audiência da Câmara Municipal para explicar o 
benefício deste termo auto-declaratório. 

Esta foi a ultima reunião de 2022. 
Boas festas a todos,

CONCLUSÃO: 
Foi consenso no Grupo Gestor que o documento auto-declaratório de obediência às legislações municipal, 
estadual e federal a ser enviado para a Prefeitura Municipal de Divinópolis liberaria a renovação de alvará de 
licença de funcionamento.  
A fiscalização iria ocorrer nos estabelecimentos que não enviassem este auto-declaratório. E seriam feitas 
fiscalizações ocasionais, sem data marcada, em todos os estabelecimentos. 
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