
DECRETO 4097/2008
“Define o procedimento para a expedição de
Alvará de Licença para Funcionamento e
Localização Provisório – ALVARÁ SIMPLES -
nos moldes da Lei Complementar Federal n.°
123/2006, e dá outras providências.”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito Municipal de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Artigo 1º  A Divisão de Tributação da Secretaria da Fazenda fica
responsável pelo recebimento dos requerimentos de abertura de empresas que se
enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte, dentro das condições
previstas pela Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006,
verificando a documentação exigida e identificando-os de forma a diferenciá-los dos
demais.

Artigo 2º  Quando a atividade da empresa a ser aberta, por sua
natureza, possuir grau de risco compatível e atender às disposições da legislação de
uso e ocupação do solo, a realização de vistorias será somente após o início da
operação do estabelecimento.

§1° Se após vistoria não for concedido Alvará de Licença para
Funcionamento e Localização “DEFINITIVO”, deverá o estabelecimento encerrar
imediatamente suas atividades.

§2° O não cumprimento da determinação de encerramento imediato
das atividades, previsto no parágrafo anterior, sujeitará o estabelecimento à
interdição.

Artigo 3º Quando a atividade da empresa a ser aberta, por sua
natureza, comportar grau de risco que seja considerado alto, será exigida vistoria
prévia que consiste na apresentação da documentação necessária ao início da
atividade.

 



Parágrafo Único Para efeito do previsto no caput deste artigo serão
consideradas pela Municipalidade atividades de alto grau de risco:

I. Educação e saúde, quando dependentes de Licença de Órgão
Sanitário Municipal, Estadual ou Federal;

II. Venda de derivados de petróleo, gás natural e outros produtos
inflamáveis;

III. Aquelas dependentes de qualquer tipo de Licença Ambiental;
IV. Aquelas causadoras de poluição sonora dependentes de Laudo

de Tratamento Acústico; e
V. Aquelas dependentes de Autorização Especial do Ministério do

Exército e/ou Polícias Civil e Federal.

Artigo 4º Com exceção dos casos previstos no artigo 3º deste Decreto,
o Município emitirá Alvará de Licença para Funcionamento e Localização
“PROVISÓRIO”, que permitirá o início da operação do estabelecimento
imediatamente após o ato de registro.

§1°  O Alvará “PROVISÓRIO” terá validade de até 180 (cento e
oitenta) dias, sendo que em até 120 (cento e vinte) dias o solicitante deverá cumprir as
obrigações exigidas para obtenção do Alvará “DEFINITIVO”, conforme legislação
aplicável, e nos 60 (sessenta) dias seguintes deverá a Divisão de Tributação da
Secretaria da Fazenda verificar o cumprimento das obrigações, emitindo, ou não, o
Alvará “DEFINITIVO”.

§2° O não cumprimento, pelo solicitante, das obrigações, no prazo
acima estipulado, resultará na determinação do encerramento imediato das
atividades.

 
Artigo 5º Para abertura de empresas que se enquadrarem como

microempresa ou empresa de pequeno porte, dentro das condições previstas pela Lei
Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006, o requerente deverá
apresentar:

I. Requerimento em duas vias;
II. Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; e



III. Ficha Cadastral, conforme Anexo I, preenchida e assinada
pelo representante legal.

§1º Atendidas as demais condições previstas neste instrumento
normativo, a Divisão de Tributação da Secretaria da Fazenda envidará seus melhores
esforços para fornecer no prazo de até quarenta e oito horas, ressalvados os casos
fortuitos ou motivos de força maior, o Cadastro de Contribuintes Municipais – CCM e
o Alvará “PROVISÓRIO”, mediante recolhimento dos tributos pertinentes.

Artigo 6° O Alvará “PROVISÓRIO” será considerado nulo quando
for comprovada a inexatidão ou falsificação de qualquer declaração ou documento,
bem como o descumprimento do termo de responsabilidade firmado por ocasião da
expedição.

Parágrafo Único A infração às normas municipais de segurança,
saúde e/ou sossego acarretará a cassação do Alvará.

Artigo 7° O disposto no presente Decreto aplicar-se-á também às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que já tenham, na data de sua
publicação, ingressado com o pedido de Alvará.

Artigo 8º O serviço especial de abertura de empresas que se
enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte, dentro das condições
previstas pela Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006 será
intitulado de “ALVARÁ SIMPLES”.

Artigo 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 18 de março de 2008.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

AN/mcsc
Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
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