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“Dispõe sobre a criação do programa iCad Online, 
ferramenta eletrônica para agilização na abertura de 
empresas, entidades, profissionais autônomos e dá 
outras providências”. 

 
 
 
                            ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício das atribuições que lhe confere o Artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei Orgânica 
do Município de São Sebastião; 

 
                     
                   

D E C R E T A: 
 
 
                        Artigo 1º - Fica criado no Município de São Sebastião o programa de 
gerenciamento eletrônico de abertura de empresa on-line, denominado iCad Online, como 
instrumento de modernização e agilização na abertura de empresas, entidades e profissionais 
autônomos, visando ao fomento da atividade econômica no Município. 
                                          

                Parágrafo único: O programa referido no “caput” será 
disponibilizado gratuitamente no endereço eletrônico da Prefeitura do 
Município de São Sebastião (wwwsaosebastiao.sp.gcv.br), acessando o ícone 
iCad Online. 
 
Artigo 2º - As solicitações dos contribuintes serão analisadas e autorizadas à 

luz da Lei de Zoneamento, relativa ao Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo, Código 
Tributário Municipal, Código de Posturas, Lei da Vigilância Sanitária e demais legislações 
pertinentes. 

 
Parágrafo único: O disposto neste Decreto, no uso do exercício 

regular do poder de polícia do município, aplica-se aos seguintes eventos: 
 
I- Consulta e Pesquisa de Viabilidade para início das 

atividades; 
II- Solicitação de abertura on-line de inscrição municipal; 
III- Recadastramento; 
IV- Alterações de dados cadastrais; 
V- Encerramento de inscrição municipal; 
VI- Acompanhamento on-line do andamento dos procedimentos. 
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Artigo 3º - As respostas às solicitações serão disponibilizadas on-line pela 

autoridade administrativa competente. 
 
Artigo 4º - A Consulta Prévia, de que trata o inciso I do parágrafo único do 

artigo segundo, será analisada pela Secretaria de Obras, que indicará se o zoneamento 
permite a atividade pretendida. 

 
§ 1º - Constatada a inviabilidade da exploração da atividade pretendida para o 
local indicado, encerra-se o procedimento, restando vedado o seu exercício 
sob tais condições. 
 
§ 2º - Apurada a sua viabilidade, serão indicados os pré-requisitos necessários 
à solicitação da abertura on-line da inscrição municipal.   

 
                        Artigo 5º - Deferida a Consulta Prévia e atendidos os pré-requisitos 
relacionados, o requerente deverá preencher o formulário eletronicamente e entregar os atos 
constitutivos à Divisão de Tributação da Secretaria da Fazenda. 
 

§ 1º - Aprovada a documentação será expedida a Inscrição Municipal e o 
Alvará Provisório; 
 
§ 2º - Apuradas irregularidades no preenchimento do formulário, será 
retornado ao requerente, para saneamento das pendências apontadas. 
 
§ 3º - Constatadas irregularidades nos documentos apresentados, o pedido 
será indeferido. 
 
Artigo 6º - Concedida a inscrição municipal será expedido o Alvará 

Provisório, bem como serão fixados os requisitos para obtenção do Alvará Definitivo, 
cabendo ao interessado atender aos requisitos então fixados no prazo de até 180 (cento e 
oitenta) dias para a sua consecução.  

 
Parágrafo único: A Divisão de Fiscalização de Posturas ficará 

responsável pelo acompanhamento do cumprimento dos requisitos 
estabelecidos. 
 
Artigo 7º - Atendidos os requisitos, será expedido o Alvará de Funcionamento 

Definitivo pela Divisão de Tributação da Secretaria da Fazenda. 
 
Artigo 8º - Os Alvarás Provisórios e Definitivos serão considerados nulos 

quando for comprovada a inexatidão ou falsificação de qualquer declaração ou documento, 
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bem como o descumprimento do termo de responsabilidade firmado por ocasião da 
expedição. 

 
§ 1º - O não cumprimento pelo solicitante das obrigações no prazo estipulado 
resultará na determinação do encerramento imediato das atividades; 
 
§ 2º - A infração às normas municipais de segurança, saúde ou sossego 
acarretará a cassação do Alvará. 
 
Artigo 9º - A administração poderá celebrar convênios com os demais órgãos 

públicos nos níveis Estadual e Federal, nos termos da Lei 11.598, de 3 de dezembro de 2007 – 
REDESIM, que estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do 
processo de registro e legalização e empresários e pessoas jurídicas. 

 
Artigo 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
    

São Sebastião,      29       de março de 2010. 
 
 
 
 
    ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra 
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