
EMISSÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 
 

O Alvará de Localização é um documento que permite o funcionamento do 

estabelecimento.  De acordo com o art. 210 da Lei n°. 4618/2018, a sua emissão está 

condicionada ao Risco da Atividade. 

Se a(s) atividade(s) da empresa classifica-se como Risco A, não é necessário o 

licenciamento da atividade, para empresas de baixo risco não será emitido o Alvará de 

Licença, apenas a Inscrição Municipal; 

Se a(s) atividade(s) da empresa classifica-se como Risco B, o sistema libera o alvará 

de licença e funcionamento provisório por 180 dias, prazo este, para cumprimentos de 

exigências por parte do empresário para obtenção do Alvará definitivo; 

Se a(s) atividade(s) da empresa classifica-se como Risco C, o Alvará de Licença 

somente será emitido após a realização das vistorias e cumprimento de exigências por parte do 

empresário. 

 

PESSOA JÚRIDICA 

 
O Alvará de Localização somente é emitido para os estabelecimentos que se 

enquadrarem no Risco B ou C; 

Os processos de emissão do Alvará de Localização, seja, para primeiro 

estabelecimento, alteração de atividades, endereço ou razão social, são realizados através do 

site http://www.empresafacil.pr.gov.br/. 

 

Algumas entidades, como Associações, Sociedades Anônimas, Sociedades Civis e 

outras, não utilizam o sistema da Empresa Fácil para emissão do Alvará de Localização, 

portanto, o processo deve ser requerido diretamente na Prefeitura Municipal, apresentando os 

seguintes documentos. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 

 Formulário de Alvará de Localização devidamente preenchido e assinado pelo 

proprietário ou procurador; 

 Certificado do Corpo de Bombeiros (a vistoria deve ser requerida diretamente no site 

Corpo de Bombeiros, através do site http://www.prevfogo.pr.gov.br/). Quando tratar-se 

de endereço de referência ou residencial não é necessário; 

 Certificado de Anuência Ambiental (para empresas com potencial poluidor e geração de 

resíduos, deve ser protocolado diretamente na Secretaria Municipal do Meio Ambiente); 

 Certificado da Licença Sanitária (Para atividades de médio e alto risco). 

 

CUSTO: 

 

 Taxa de protocolo no valor de 30% (trinta) da Unidade de Referência do Município de 

http://www.empresafacil.pr.gov.br/


Francisco Beltrão (URMFB) + Taxa de emissão calculada sobre a metragem do 

estabelecimento e ramo de atividade com base nas Tabelas dispostas na Lei n°. 

2152/1993. 

 

AUTÔNOMO 

 

 O Alvará de Localização somente é emitido para os autônomos que se enquadrarem no 

Risco B ou C. Sendo necessária a apresentação dos seguintes documentos na Prefeitura 

Municipal: 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 

 Formulário de Alvará de Localização devidamente preenchido e assinado pelo 

profissional autônomo; 

 Certificado do Corpo de Bombeiros (a vistoria deve ser requerida diretamente no site 

Corpo de Bombeiros, através do site http://www.prevfogo.pr.gov.br/). Quando tratar-se 

de endereço de referência ou residencial não é necessário; 

 Certificado de Anuência Ambiental (para empresas com potencial poluidor e geração de 

resíduos, deve ser protocolado diretamente na Secretaria Municipal do Meio Ambiente); 

 Certificado da Licença Sanitária (Para atividades de médio e alto risco). 

 

CUSTO: 

 

 Taxa de protocolo no valor de 30% (trinta) da Unidade de Referência do Município de 

Francisco Beltrão (URMFB) + Taxa de emissão calculada sobre a metragem do 

estabelecimento e ramo de atividade com base nas Tabelas dispostas na Lei n°. 

2152/1993. 

 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) 

 
O contribuinte que pretende desenvolver uma atividade econômica que pode ser 

enquadrada na modalidade de Microempreendedor Individual, conforme Lei Complementar n° 

123/2006 e a Resolução CGSN n° 140/2018, deve solicitar o Alvará de Licença para atividade 

de médio e alto risco, diretamente no Centro Empresarial da Secretaria de Desenvolvimento 

Economico e Tecnológico. 

 


