
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO

PROTOCOLAR NO 
PORTA ABERTA EMPRESARIAL – TÉRREO

REQUERIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ESPECIAL

Campo I – Dados do Requerente (Proprietário/Responsável)
Nome da pessoa física ou jurídica (por extenso e sem abreviações) Código cartográfico ou inscrição mobiliária

Endereço (Rua / Avenida) Número Complemento Quarteirão Quadra Lote Sub lote

Bairro Cidade/UF CEP DDD Telefone

CPF/CNPJ Documento de Identidade *E-mail

Campo II – Dados do Representante Legal (preenchimento obrigatório para procurador ou para sócio de pessoa jurídica)
Nome do sócio ou do procurador (por extenso e sem abreviações) 

Sócio Procurador Outro (especificar)

Endereço (Rua / Avenida) Número Complemento

Bairro Cidade/UF CEP DDD Telefone

CPF Documento de Identidade *E-mail

Campo III – Relação de Documentos

Campo IV – Instruções

I – cópia do CPF do proprietário e/ou responsável pela solicitação;
II – cópia do registro público de empresário individual ou do contrato social ou de outro documento constitutivo da 
MPE, inclusive das alterações posteriores, devidamente registrado nos órgãos competentes;
III – protocolo do requerimento de regularização junto à Vigilância Sanitária, para as atividades definidas em decreto 
específico;
IV – declaração de conformidade ou de uso de área irregular conforme padrão disponibilizado no Portal da Internet do 
município;
V – Protocolo do pedido de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para as atividades e imóveis que se enquadrem 
nas situações previstas em decreto específico;
VI – Ficha de Informação Prévia de Zoneamento e Uso do Solo;
VII – comprovante do recolhimento do preço público de que trata o artigo 20 da Lei nº 11.749/2003.

- O prazo de validade do Alvará Especial será de 120 dias, prorrogável somente uma única vez por igual período, e 
deverá ser solicitado durante a sua regular vigência;
comércio  de  autônomos  não  estabelecidos,  atividades  de  comércios  removíveis  ou  não  e  de  ambulantes 
permissionados da SETEC e as atividades de caráter transitório.



Campo V – Declaração

Campo VI – Termo de Responsabilidade da Atividade Exercida

Termos em que pede deferimento.

__________________________________________

Campinas, ______ de _________________ de 20______

Declaro estar ciente que devo providenciar toda a documentação necessária para análise de Alvará de Uso, pela 
Lei  Municipal  11.749/2003,  dentro  do  prazo  de  120  (cento  e  vinte)  dias  da  expedição  do  Alvará  Especial.  A  não 
apresentação de  toda documentação exigida para a expedição do Alvará de Uso, o Alvará Especial perderá a validade, 
sujeitando  o  estabelecimento  às  penalidades  previstas  na  Lei  11.749/2003,  sem  prejuízo  das  demais  penalidades 
previstas em lei, isentando esta municipalidade de quaisquer prejuízos que vierem a ser apurados.

Declaro ainda ter recebido do Porta Aberta Empresarial a lista de documentos necessários para solicitação do 
Alvará de Uso, além das informações necessárias.

Estou ciente que somente poderão ser desenvolvidas no local as atividades solicitadas e que estas deverão estar 
de acordo com o estabelecido na Lei Complementar 23/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 16.533/2008.

Estou ciente também que a atividade não poderá acarretar  incômodos capazes de produzir  conflitos com a 
vizinhança,  tais como ruídos,  trepidações,  explosões,  emissão de gases,  poeira,  fumaça,  odores e afins; bem como 
produzir perturbações no tráfego local, emissão de resíduos nocivos, perigosos e outros similares, conforme legislação 
vigente, sob pena de ter o Alvará Especial cassado, sujeitando o local às penalidades previstas na Lei 11.749/2003, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas em lei, isentando esta municipalidade de quaisquer prejuízos que vierem a ser  
apurados.
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