
                                     
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

Rua Barão do Rio Branco, 2336 – Centro 

CEP 68270-000 - ORIXIMINÁ-PARÁ 

 

 

 

Portaria Nº 001/2017 – GAB/SEFIN. 

 

       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

O Secretário Municipal de Finanças da Prefeitura do Município de Oriximiná, Estado do 

Pará, no uso de suas atribuições legais, 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Esta Portaria estabelece procedimentos adicionais para a obtenção do Alvará de 

Licença de Localização e Funcionamento de atividades específicas. 
 

Art. 2º As seguintes atividades ficam obrigadas a apresentar, junto ao requerimento de 

solicitação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, os seguintes documentos 

adicionais: 

§ 1º. Análise de Viabilidade, com parecer favorável do Setor de Obras e Serviços da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, as seguintes atividades: 

- Todas que estejam localizadas no âmbito do município; 

- Estabelecimentos de ensino regular; 

- Funerárias e serviços relacionados; 

- Mercados, supermercados e similares; 

- Hotéis, motéis e similares; 

- Bares, lanchonetes, Boates, casas noturnas e estabelecimentos com música ao vivo; 

- Desmanche e comércio de ferro velho de veículos; 

- Transportadoras; 

- Agencias Bancárias; 

- Templos de qualquer natureza; 

- Comércio de ouro e jóias. 

- Oficinas mecânicas com atividade de funilaria e pintura. 

- Distribuidoras e revendas de combustíveis. 

- Distribuidores e revendas de gás GLP e similares. 

- Reciclagem ou tratamento de lixo ou resíduos em geral; 

§ 2°. Termo de Vistoria Prévia com parecer favorável da Vigilância Sanitária Municipal, as 

seguintes atividades: 

- Indústria de alimentos; 

- Indústria de solventes, tintas, vernizes e similares; 

- Indústria de fundição de metais; 

- Indústria de fertilizantes, fungicidas, inseticidas e similares; 

- Clínicas de Radiodiagnóstico Médico e de Documentação Odontológica; 

- Radioterapia e Medicina Nuclear; 

- Hospitais; 

- Casas de Repouso, Asilos e Creches; 

- Clínicas Odontológicas; 

- Laboratórios de Análise Clínicas, inclusive Postos de Coleta; 
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- Clinica de Fisioterapia. 

- Serviços de Banho e tosa de animais em geral. 

- Distribuidoras e Importadoras de medicamentos, produtos médicos, saneantes ou correlatos; 

- Farmácias e Drogarias; 

- Restaurantes, incluindo os que atuam somente com entregas e lanchonetes; 

- Hotéis, Motéis e similares; 

- Mercados, Supermercados e similares; 

- Estabelecimentos de Ensino regular; 

- Boates, Casas de Show e similares; 

- Clubes Recreativos e Saunas; 

§ 3º. Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros: 

- Indústrias em geral; 

- Distribuidoras e revendas de combustíveis; 

- Distribuidoras e revendas de gás GLP e similares; 

- Distribuidoras e revendas de produtos químicos e similares; 

- Depósito e comercialização de materiais recicláveis; 

- Depósito e comercialização de ferro-velho, sucata e similares; 

- Indústria e comércio de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; 

- Hospitais; 

- Casas de Repouso, Asilos e Creches; 

- Hotéis, motéis e similares; 

- Clubes recreativos e Saunas; 

- Restaurantes e panificadoras; 

- Casas noturnas, boates e similares; 

- Cinemas, teatros e casas de show; 

- Shopping centers; 

- Galerias comerciais; 

- Agências bancárias; 

- Mercados, Supermercados e similares; 

- Estabelecimentos de ensino regular; 

- Templos de qualquer culto. 

§ 4°. Parecer Técnico favorável da Secretária Municipal do Meio Ambiente: 

- Comércio de madeiras; 

- Extração de pedra, areia, minerais e similares; 

- Reciclagem ou tratamento de lixo ou resíduos em geral; 

- Depósitos ou comercialização de materiais recicláveis; 

- Distribuidoras e revendas de combustíveis; 

- Frigoríficos e abatedouros; 

- Indústria de ração animal; 

- Indústria de baterias e similares; 

- Indústria de solventes, tintas, vernizes e similares; 

- Indústria de fundição de metais; 

- Indústria e comércio de fertilizantes, fungicidas, inseticidas e similares; 

- Indústria de pavimentação asfáltica; 

- Indústria de cerâmicas; 

- Lavanderias; 

- Lavagem de veículos; 
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- Atividades que utilizem forno ou aquecimento a lenha. 

§ 5°. Autorização Prévia da Secretaria Municipal de Educação: 

- Berçários, pré-escolas, creches e similares. 

§ 6°. Autorização Prévia do Núcleo Regional de Ensino: 

- Estabelecimentos de ensino regular. 

§ 7º. Termo de Anuência, com concordância dos vizinhos, conforme legislação: 

- Atividades em zonas residenciais, desde que permitidas e não-incômodas, não-nocivas e não-

poluentes. 

Art. 2°. Quando os documentos apresentados forem por prazo determinado, o Alvará de 

Licença de Localização e Funcionamento também será expedido por prazo determinado e 

utilizará o menor prazo apresentado. 

Art. 3°. As atividades não relacionadas nesta portaria serão fiscalizadas posteriormente pelos 

respectivos órgãos competentes, estando sujeitas a aplicação de todas as penalidades previstas, 

inclusive a interdição ou mesmo a cassação do Alvará de Licença de Localização e 

Funcionamento. 

Art. 4°. A análise final com parecer favorável ao Alvará de Licença de Localização e 

Funcionamento caberá ao setor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças que poderá 

ainda solicitar documentos adicionais. 

Art. 5°. Toda a responsabilidade legal pelas informações declaradas e classificação das 

atividades será do requerente, ficando o contabilista também co-responsável, sendo passíveis 

não somente da aplicação das sanções administrativas cabíveis, incluindo multa e cassação do 

alvará de licença de funcionamento, como também das sanções criminais previstas na 

legislação vigente. 

Art. 6º. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em 

contrário. 

 

Oriximiná, 27 de março de 2017.  

 

 

André Júnio da Costa 

Secretário Municipal de Finanças 


