Imprimir
Reservado ao Protocolo Geral

PREFEITURA DE VITÓRIA
Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
Gerência de Controles Urbanos
Coordenação de Controle de Atividades

ALVARÁ MAIS FÁCIL
REQUERIMENTO PARA ALVARÁ DE
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE
PESSOA JURÍDICA
ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER TOTALMENTE PREENCHIDO COM LETRA DE FORMA OU DIGITADO.
Condição do Requerente:
Empresário/Sócio

Procurador/Representante Legal (obrigatório anexar Procuração legal)

Nome

Telefone(s) para contato

Tipo de Solicitação:
Primeiro Alvará de Localização e Funcionamento
Renovação do Alvará de Localização e Funcionamento
Atualização do Alvará de Localização e Funcionamento

Licenciamento Temporário
Descrever o(s) motivo(s) da atualização: ______________

_____________________________________________________________________________
Nome da Pessoa Jurídica

CNPJ

Endereço da Pessoa Jurídica
Ponto de Referência do Estabelecimento
Telefone(s) para contato

E-mail

IMPORTANTE
Número da inscrição mobiliária cujo licenciamento é solicitado através deste requerimento: ______________
DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS
Taxa prévia devidamente acompanhada de comprovante de pagamento;
Consulta Prévia – PDU com situação “Permitida” ou Decisão do CTA com parecer favorável;

1.
2.
3.

Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros vigente ou, dependendo das atividades exercidas, protocolo de solicitação junto ao órgão, conforme o Art. 319-A do Decreto 11.975/2004, alterado pelo Decreto 16.248/2015;
Contrato de Locação ou Autorização do proprietário do imóvel;

4.
5.
6.

Certificado de Conclusão ou Habite-se (uso comércio/serviço) ou, para os casos previstos no Art. 319, § 3º do Decreto
11.975/2004, alterado pelo Decreto 16.248/2015, protocolo de processo de regularização em andamento;
Comprovante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

7.

Termo de Compromisso e Responsabilidade (formulário oficial);

8.
9.

Contrato de prestação de serviços ou contrato administrativo (em casos de contribuinte temporário ou de uso precedido
de licitação, respectivamente);
Espelho do IPTU (a numeração do imóvel deverá estar oficializada pelo Município);

10.

Cópia simples do contrato social ou declaração de firma individual, ata ou estatuto.

11.

Licenciamento Ambiental vigente ou, para os casos de atividades classificadas como Classe I (pequeno potencial poluente) e Classe II (médio potencial poluente), protocolo de solicitação junto à Secretaria competente;
Licenciamento Sanitário vigente ou, para os casos de atividades passíveis de licenciamento sanitário simplificado, protocolo de solicitação junto à Secretaria competente.

12.

O requerente fica NOTIFICADO de que é obrigatória a apresentação de todos os documentos mencionados acima conforme disposto no
Decreto 11.975/2004, alterado pelo Decreto 16.248/2015, e que a falta dos mesmos, acarretará no INDEFERIMENTO deste requerimento e
consequente ARQUIVAMENTO IMEDIATO do processo administrativo, com base no Art. 6º da Lei nº 6.080/2003 (Código de Posturas do
Município de Vitória), alterada pela Lei n.º 8.597/2013, cuja taxa paga não será restituída, devolvida ou transferida em hipótese alguma.
Fica ainda ciente da responsabilidade acerca da legitimidade de todos os documentos que instruem o presente processo serem a
expressão da verdade, sob as penas da lei, por omissões e/ou fatos controversos que venham a ser posteriormente apurados.

Data:

Nome legível do Requerente/Representante Legal, Assinatura:
CPF e CRC (em caso de contador):

QUALQUER RASURA INVALIDA ESTE FORMULÁRIO
SEMAD/APO-257

www.vitoria.es.gov.br

