
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTA MARIA 

RECOMENDAÇÃO – INQUÉRITO CIVIL Nº 00864.00006/2013 

DI.00864.02475/2013 

 

Os signatários, Promotores de Justiça Especializados de 

Santa Maria, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 129, 

incs. II e III, da Constituição da República, o art. 27, parágrafo único, 

da Lei federal nº 8625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público Estadual) e o art. 32, inc. IV, da Lei Estadual nº 7669/1982 

(Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul), o art. 15 da 

Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP) e o art. 29 do Provimento nº 26/2008 do Procurador-Geral de 

Justiça do Rio Grande do Sul, e considerando que: 

a) o inquérito civil nº 00864.00006/2013 foi instaurado, 

junto à Promotoria de Justiça Especializada de Santa Maria (2º 

Promotor), em razão do acontecimento que ficou conhecido como “a 

tragédia de Santa Maria” (em 27/01/2013, em consequência de fogo 

no interior da boate Kiss, morreram 242 pessoas e outras centenas 

resultaram intoxicadas/feridas), tendo como objeto “Apurar expedição 

de alvarás (de localização, funcionamento e de prevenção contra 

incêndio) à Boate Kiss, sem que esta atendesse os pressupostos da 

Lei Municipal nº 3.301/1991”; 

b) apurou-se que o Município, por sua Secretaria de 

Finanças, setor de Cadastro Imobiliário, expediu1 Alvará de 

Localização em prol da boate Kiss (razão social Santo 

Entretenimentos Ltda.) e renovou-o anualmente duas vezes na 

sequência2, muito embora a Secretaria de Controle e Mobilidade 

Urbana, por sua Superintendência de Análise de Projetos e Vistorias 

                                            

1 Em 14/04/2010. 

2 Vistorias para renovações procedidas em 11/02/2011 e 19/04/2012. 
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tivesse já formalizado negativa a dois requerimentos de autorização 

municipal para “aprovação de projeto de edificação”, do tipo “reforma 

sem ampliação (de área)”, para o imóvel onde o estabelecimento 

comercial funcionaria3; 

c) ficou evidente que os mencionados setores 

municipais encarregados dos diferentes assuntos, reforma de imóvel 

(para posterior uso com fins econômicos/comerciais) e Alvará de 

Localização (para autorização de atividade econômica/comercial), não 

se comunicaram (seja por memorandos internos, seja por anotação 

em banco de dados informatizado), deixando de entre eles ocorrer 

fluxo de informações que resultariam na negativa do mencionado 

alvará naquele momento, até que a irregularidade predial fosse 

sanada; 

d) não obstante o Decreto Executivo Municipal nº 

32/2006, que “Estabelece normas para a expedição de 

licenciamentos municipais referentes aos Alvarás de Localização...”, 

faça menção específica, no art. 3º, § 9º, ao atendimento do “Código 

de Posturas, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Plano Diretor e as 

Leis Ambientais e Sanitárias”, logo antes faz menção genérica ao 

“atendimento das legislações pertinentes...”, dentre as quais se pode 

e deve considerar incluído o Código de Obras e Edificações do 

Município de Santa Maria; 

e) o atual Código de Obras e Edificações do Município 

de Santa Maria (Lei Complementar nº 70, de 04/11/2009) prevê - 

assim como o anterior (Lei Complementar nº 32/2005) já previa – que 

o “Habite-se” é documento “sem o qual nenhuma edificação pode ser 

                                            

3 (Expedientes nos 21399/09, datado e recebido no protocolo municipal em 22/07/2009, em 
nome de Alexandre Silva da Costa – fl. 828 do inquérito civil – e 27562/09, datado de 
30/09/2009, recebido no protocolo municipal, em nome de Eccon Empreendimentos de 
Turismo e Hotelaria – fl. 788 do inquérito civil; nº de cadastro de IPTU 09930600) 
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ocupada” (artigo 44, § 1º) e deve ser expedido após conclusão e 

vistoria de obra nova, mas também se faz aplicável e exigível4 em 

edificações nas quais ocorram “reformas, reconstruções e 

acréscimos”5 (Capítulo XIII do Título II, este denominado “Normas e 

Procedimentos”); 

f) o atual Código de Obras e Edificações do Município de 

Santa Maria (Lei Complementar nº 70, de 04/11/2009) engloba - 

assim como o anterior (Lei Complementar nº 32/2005) já englobava – 

disposições sobre prevenção e proteção contra incêndios6, em título 

denominado “Da Circulação e Sistemas de Segurança, Prevenção e 

Combate a Incêndio”, no qual o Município se atribui (sob a égide da 

legislação pretérita, também se atribuía) a tarefa de “fazer a análise, 

..., em relação ao presente Código, à NBR 9077 e à legislação 

municipal específica” (grifos inexistentes no original), porém a 

municipalidade, no curso do inquérito civil, afirmou/confirmou que 

não existe qualquer instrumento jurídico-administrativo com o Estado 

do Rio Grande do Sul (ao qual se vincula o Corpo de Bombeiros), 

delimitando claramente as atribuições dos dois entes federativos no 

assunto “prevenção e proteção a incêndios”; 

g) antes da expedição do Alvará de Localização, em 

abril de 2010, a casa noturna fora “notificada” uma vez7 e autuada 

várias vezes8, por ter-se constatado que funcionava “sem a licença do 

                                                                                                                                

 
4 Art. 49. Nas obras de reformas, reconstrução ou ampliação devem ser efetuados os 
mesmos procedimentos de aprovação de projetos novos...” 
5 Ao que parece, por questão de diferenciação terminológica, é então denominado, por praxe 
administrativa (e não por previsão legal), de “certidão de conclusão de reforma”. 
6 Artigos 154 e 155. 
7 Em 01 de agosto de 2009 foi lavrada uma “notificação”, de nº 102 (para efeito externo) ou 
1701 (para efeito interno na municipalidade), para “apresentar alvará de localização” em 05 
dias e a “cessar as atividades até total regularização (imediatamente)”. 
8 Em 30/08/2009, foi lavrado o auto de infração nº 03816803, com imposição de multa de 
R$97,62; em 03/10/2009, nova autuação de infração, nº 03829403, com outra multa, de 
R$390,48; em 05, 13 e 19/12/2009 e 10/01/2010 lavraram-se os autos de infração nos 
04040003, 04231703, 04322603 e 04868303, os três primeiros com multas de R$1952,40, 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTA MARIA 

poder público” (leia-se, alvará de localização), tendo havido nesse 

ínterim inclusive deliberação administrativa por embargo (decorrente 

da autuação datada de 03/10/2009), mas mesmo assim nunca houve 

efetivo fechamento da boate Kiss, o que deixa claro o inadequado e 

ineficiente manejo do poder de polícia administrativo, frente às 

prescrições do Direito Administrativo e à própria legislação municipal 

expressa9; 

h) o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei federal 

nº 8625/1992 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público Estadual), e 

o artigo 32, inciso IV, da Lei estadual nº 7669/1982 (Lei Orgânica do 

Ministério Público do Rio Grande do Sul) incumbem os agentes 

ministeriais de “promover” ou “fazer recomendações” a órgãos da 

Administração Pública e zelar pela “racionalização dos procedimentos 

administrativos”; 

i) o artigo 127, caput, da Constituição da República, o 

art. 107, caput, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, o 

artigo 1º, caput, tanto da Lei federal nº 8625/1993 (Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público Estadual), como da Lei Estadual nº 

7669/1982 (Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul), 

preveem como incumbência do Ministério Público “a defesa da ordem 

jurídica”; 

 

RECOMENDAM: 

 

Ao Prefeito de Santa Maria que, para suprir as lacunas e 

                                                                                                                                

R$3904,80 e R$3904,80, o último não tendo integrado a documentação disponibilizada pelo 
Município no inquérito civil. 
9 A legislação municipal então vigente era clara, ao dispor, no art. 197 da Lei Complementar 
nº 32/2005 (Código de Posturas vigente à época), que “Será fechado todo o estabelecimento 
que exercer atividades sem a necessária licença”, o que era reprisado no art. 16 do Decreto 
Executivo Municipal nº 32/2006 (embora aqui com descabida - tendo-se em conta a inferior 
hierarquia de decreto em relação a texto de lei - relativização para “poderá”). 
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sanar a inadequação legislativa recém apontadas, adote as 

providências necessárias para que: 

1 – não sejam mais expedidos, doravante, pelo 

Município Alvarás de Localização para autorização de atividade 

econômica/comercial sem que a situação da(s) edificação(ões) onde a 

atividade irá ser desenvolvida esteja completamente regularizada, 

em termos de “habite-se” ou “certidão de conclusão de 

reformas/reconstruções/acréscimos”, estes diretamente relacionados 

ao uso econômico/comercial a ser autorizado, devendo ser adotada 

rotina administrativa que obrigue conferência desse aspecto pelo 

setor encarregado da expedição daqueles alvarás (atualmente a 

Secretaria de Fazenda, por seu setor de Cadastro Imobiliário); 

2 – através de instrumento jurídico-administrativo a ser 

proposto ao Estado do Rio Grande do Sul (ao qual se vincula o Corpo 

de Bombeiros), sejam delimitadas claramente as atribuições do 

Município de Santa Maria e as do Corpo de Bombeiros no assunto 

“prevenção e proteção a incêndios”, face ao disposto nos artigos 154 

e 155 do Código de Obras e Edificações do Município de Santa Maria 

(Lei Complementar nº 70, de 04/11/2009) e na legislação estadual 

sobre aquele mesmo tema, sem que haja ausência ou sobreposição 

de conferência acerca de idênticas exigências legais ou normativas; 

3 – doravante, o exercício do poder de polícia 

administrativo, por qualquer dos setores municipais incumbidos de 

fiscalização e aplicação de penalidades administrativas, seja 

adequadamente exercido, no que se refere a medidas legalmente 

previstas tais como embargo, interdição, fechamento ou outras 

providências/penalidades similares que devam servir para restringir 

ou impedir imediatamente o exercício de atividades sujeitas a 

controle pelo Município, devendo ser impostas e efetivadas pela 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTA MARIA 

própria municipalidade, sem serem deixadas ao talante do 

destinatário ou mesmo a dependerem de ordem judicial (salvo em 

hipóteses nas quais a intervenção judicial seja inafastável, no 

resguardo de direitos e garantias individuais dos cidadãos). 

Outrossim, requisitamos, com base no artigo 27, 

parágrafo único, inciso IV, parte final, da Lei federal nº 8625/1992 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público Estadual), e no artigo 32, 

inciso IV, parte final, da Lei Estadual nº 7669/1982 (Lei Orgânica do 

Ministério Público do Rio Grande do Sul), resposta por escrito em até 

30 dias sobre as providências que forem adotadas em cumprimento à 

presente recomendação. 

Santa Maria, 15 de julho de 2013. 

 

 

 

Maurício Trevisan,   Ivanise Jann de Jesus, 

2º Prom. de Just. Especializado. Promotora de Justiça designada. 


