
 

 

Prefeitura de São José do Rio Preto, 16 de Setembro de 2010.  Ano VI – nº 2001 – Jornal DHoje 
 
 

 DECRETO Nº 15.422 
DE 15 DE SETEMBRO DE 2010 

 
Regulamenta o capítulo III da Lei Municipal nº 10.029, de 27 de dezembro 

de 2007, o Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 178, de 29 de 

dezembro de 2003, e, ainda, as Leis nº 3.359 de 9 de novembro de 1983, nº 

4.148 de 19 de outubro de 1987 e Lei Complementar nº 17 de 17 de 

dezembro de 1992 no que dispõe sobre cassação da Licença de 

Funcionamento, e dá outras providências. 
 
VALDOMIRO LOPES DA SILVA JUNIOR, Prefeito do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.  

 
D E C R E T A: 
 

CAPÍTULO I 
DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

 
Seção I 

Do Processo Eletrônico de Abertura de Empresas e Profissionais Autônomos 
 
 
ARTIGO 1º - A análise de viabilidade, abertura, alterações e baixa por encerramento de empresas e profissionais 
autônomos junto ao Cadastro Municipal Mobiliário, serão realizadas via sistema eletrônico disponível no portal da 
prefeitura de São José do Rio Preto no endereço eletrônico www.riopreto.sp.gov.br, através do Link “GANHA TEMPO 
EMPRESA” - Sistema Eletrônico Icad – Empresa Fácil, desde que exerçam atividades previstas na Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.  
 
§ 1º - O disposto no caput do artigo alcança também as empresas optantes do Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Impostos e Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) – 
SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como 
para o Microempreendedor Individual - MEI, em consonância com o tratamento especial disposto no capítulo III da Lei 
Municipal nº 10.029 de 27 de Dezembro de 2007. 
 
§ 2º - Todas as solicitações de que trata o caput, análises e resultados fornecidos pelos órgãos municipais competentes 
serão tramitados e disponibilizados ao interessado de forma eletrônica via internet, assim como a emissão pela 
Secretaria Municipal da Fazenda dos documentos a seguir relacionados: 
 
I - PESQUISA DE VIABILIDADE – análise de viabilidade; 
 
II - CONSULTA PRÉVIA – análise de viabilidade; 
 
III - DECA – DECLARAÇÃO CADASTRAL; 
 
IV - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO; 
 
V - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO ORDINÁRIO (definitivo). 
 
 
§ 3º - O interessado deverá acompanhar o andamento de sua solicitação através do sistema eletrônico de que trata o 
caput. 
 
§ 4º - Toda solicitação realizada pelo sistema eletrônico Icad irá gerar um número de protocolo de forma eletrônica – 
“protocolo Icad”, que deverá ser utilizado para consulta do andamento do processo junto à Prefeitura. 
 
§ 5º - O sistema eletrônico disponibilizará ao interessado as ferramentas de análise de viabilidade (pesquisa e consulta 
prévia), abertura, alterações e baixas por encerramento de inscrições municipais, assim como o procedimento de 
recadastramento e acompanhamento do processo. 
 



 

 

§ 6º - No caso de utilização das ferramentas citadas no parágrafo anterior e antes da emissão do ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO, configurará inércia do interessado quando ocorrer falta de ação ou de entrega de 
documentos solicitados via sistema eletrônico por mais de 30 dias a partir da notificação. 
 
§ 7º - Consideram-se notificados os usuários do sistema eletrônico de todas as solicitações ou exigências estabelecidas 
pelos órgãos de posturas municipais, quando da utilização das ferramentas citadas no § 5° deste artigo. 
 
§ 8º - As Secretarias Municipais envolvidas nos processos de abertura, alteração e encerramento de atividades, através 
dos seus órgãos, incluindo os setores de cadastros e fiscalização de posturas, deverão analisar, decidir e despachar seus 
pareceres através do sistema eletrônico. 
 
 

Seção II 
Da Análise da Viabilidade 

 
ARTIGO 2º - A análise de viabilidade por meio do sistema eletrônico será realizada pelas ferramentas de PESQUISA 
DE VIABILIDADE e CONSULTA PRÉVIA, observando-se as leis vigentes do zoneamento municipal. 
 
§ 1º - A PESQUISA DE VIABILIDADE, de caráter meramente consultivo, poderá ser utilizada para fins de análise da 
possibilidade de se exercer a atividade no local pretendido sem levar em consideração os dados do cadastro imobiliário, 
e terá como resultado as informações: “permissível” ou “não possível”. 
 
§ 2º - Os resultados citados no parágrafo anterior da PESQUISA DE VIABILIDADE não produzirão efeitos para fins 
de obtenção da inscrição municipal, pois não substituem a CONSULTA PRÉVIA e não geram quaisquer direitos ao 
Alvará de Funcionamento ou início da atividade. 
 
§ 3º - O contribuinte deverá realizar, obrigatoriamente, a CONSULTA PRÉVIA no Município antes de obter a inscrição 
municipal e o Alvará de Funcionamento Provisório ou Ordinário. 
 
§ 4º - O conhecimento do resultado da CONSULTA PRÉVIA pelo interessado evitará possíveis transtornos ao mesmo 
no que diz respeito ao local onde a atividade será desenvolvida e ao cumprimento de requisitos legais para exercer a 
atividade escolhida em conformidade com a legislação municipal. 
 
§ 5º - A CONSULTA PRÉVIA terá como resultado as decisões “deferida” ou “indeferida” de acordo com a análise das 
leis vigentes do zoneamento municipal e produzirá efeitos para fins de obtenção da inscrição municipal, sendo que, no 
caso do deferimento, o interessado poderá dar continuidade, via sistema eletrônico, ao pedido de abertura da empresa 
e/ou obtenção da inscrição do profissional autônomo. 
 
§ 6º - A CONSULTA PRÉVIA será válida pelo prazo de 120 dias contados da data do seu deferimento, podendo esse 
prazo ser prorrogado por igual período, desde que a prorrogação seja solicitada antes do término do referido prazo. A 
solicitação de prorrogação será feita através de requerimento, disponível no sistema eletrônico.   
 
§ 7º - No caso de indeferimento do pedido de CONSULTA PRÉVIA, o interessado não poderá dar andamento no pedido 
de abertura e obtenção da inscrição municipal, tendo que realizar novo pedido. 
 
 

 
Seção III 

Da Inscrição no Cadastro Municipal Mobiliário 
 
ARTIGO 3º - A inscrição municipal deve ser feita antes do início das atividades, sendo obrigatória para todos aqueles 
que pretendem exercer atividades previstas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, inclusive 
quando imunes ou isentos de imposto, e para os profissionais autônomos classificados pela CBO – Classificação 
Brasileira de Ocupações. 
 
Parágrafo único - A inscrição municipal não implica na regularidade relativa ao funcionamento ou início da atividade 
pelo interessado. 
 
ARTIGO 4º - O número da inscrição municipal deverá constar no documento DECA – DECLARAÇÃO 
CADASTRAL. 
 

Seção IV 
Do Alvará de Funcionamento 

 



 

 

ARTIGO 5º - O interessado somente poderá iniciar e exercer sua atividade após emissão por meio do sistema 
eletrônico, dos seguintes documentos: CONSULTA PRÉVIA “deferida”, DECA – Declaração Cadastral e ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO ou ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO ORDINÁRIO. 
 
§ 1º - O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO será emitido considerando as informações prestadas pelo 
interessado ou seu representante legal. 
 
§ 2º - A emissão da DECA e do ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO só será possível após o interessado 
concordar com o Termo de Aceite Eletrônico ou Assinatura de Termo de Ciência e Responsabilidade na qual fará o 
compromisso, sob as penas da lei, de observar e cumprir os requisitos exigidos para o funcionamento e exercício das 
atividades pretendidas, assumindo total responsabilidade sobre quaisquer danos e prejuízos produzidos a terceiros. 
 
§ 3º - Consideram-se requisitos legais as exigências estabelecidas pelas posturas municipais que devem ser cumpridas 
pelo interessado dentro do prazo de validade do ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO. 
 
§ 4º - Consideram-se pré-requisitos legais as exigências estabelecidas pelas posturas municipais, relacionadas a 
atividades de “alto risco”, e que devem ser cumpridas pelo interessado antes de iniciar suas atividades. 
 
ARTIGO 6º - Quando não se tratar de atividades de “alto risco”, o interessado poderá iniciar a operação do seu 
estabelecimento ou atividade somente após a emissão dos seguintes documentos: 
 
I - CONSULTA PRÉVIA deferida; 
 
II - DECA com a inscrição municipal; 
 
III - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO. 
 
§ 1º - Após análise e deferimento do pedido de abertura, o ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO será 
emitido com prazo de validade de 180 dias. 
  
§ 2º - O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO ORDINÁRIO será emitido apenas após o cumprimento de todos os 
requisitos legais exigidos e relacionados nos documentos: CONSULTA PRÉVIA “deferida”, ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO e Notificações das fiscalizações de posturas. 
 
§ 3º - Os requisitos legais deverão ser cumpridos dentro do prazo de validade estabelecido para o ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO. 
 
§ 4º - O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO poderá ser renovado com prazo de validade prorrogado 
pelos órgãos competentes, desde que surjam fatos relevantes e que não comprometam as questões relativas às posturas 
municipais, incluindo às relacionadas à Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Obras, Trânsito e Fazenda. A renovação 
será feita através da emissão de novo ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO.  
 
ARTIGO 7º - Em se tratando de atividades de “alto risco”, o interessado somente poderá iniciar a operação do seu 
estabelecimento ou atividade após cumprir todos os pré-requisitos legais exigidos através do sistema eletrônico, assim 
como obter os documentos relacionados nos incisos I a III do caput do artigo anterior. 
 
§ 1º - Não haverá emissão de ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO ou ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO ORDINÁRIO enquanto não houver o cumprimento de todos os pré-requisitos legais pelo 
interessado.  
 
§ 2º - Consideram-se atividades de “alto risco”, as estabelecidas em instrução normativa publicada pela Secretaria 
Municipal da Fazenda. 
 
ARTIGO 8º - Os órgãos de posturas municipais deverão informar no sistema eletrônico o cumprimento dos requisitos e 
pré-requisitos legais estabelecidos pelas posturas municipais, realizando as vistorias necessárias e fornecendo todas as 
informações ao interessado para o devido atendimento à legislação vigente e obtenção do ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO ORDINÁRIO. 
 
§ 1º - A avaliação de requisito e prorrogação de prazo para seu cumprimento, assim como análise de pré-requisito, será 
feita pelo órgão de posturas municipais competente para decidir sobre a questão, atendendo a legislação municipal, 
estadual e federal vigentes. 
 
§ 2º - Questões relativas às normas de acessibilidade estarão afetas a Secretaria Municipal de Obras. 
 



 

 

§ 3º - Para efeito de emissão do ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO ORDINÁRIO, o órgão competente para análise das 
posturas municipais poderá inserir informações ou observações que julgar necessárias nesse documento, afetas a sua 
secretaria, no campo “Observações para Alvará Ordinário”, através do sistema eletrônico. 
 
ARTIGO 9º - O não cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PROVISÓRIO no prazo de validade desse documento ensejará o início do processo de cassação da Licença de 
Funcionamento, conforme disposto no artigo 15 deste Decreto. 
 
ARTIGO 10 - O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO EXTRAORDINÁRIO será emitido pela Prefeitura somente se o 
estabelecimento comercial estiver inscrito no Cadastro Mobiliário do Município e tiver o ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO ou ORDINÁRIO. 
 
Parágrafo único - O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO EXTRAORDINÁRIO deverá ser solicitado pelo interessado 
através de requerimento específico disposto no ANEXO I, e protocolado no Poupa Tempo deste Município, enquanto 
não houver esta opção disponibilizada no sistema eletrônico. 
 

Seção V 
Da Regularidade da Situação Cadastral 

 
ARTIGO 11 - Considera-se situação cadastral regular aquela em que o contribuinte cumpriu todas as exigências legais 
(requisitos e pré-requisitos) para exercer sua atividade, assim como as obrigações acessórias e o recadastramento, até a 
data do pedido. 
 

 
 
 

CAPÍTULO II 
DO ENCERRAMENTO, SUSPENSÃO E BLOQUEIO DO CADASTRO MUNICIPAL 

 
Seção I 

Do Encerramento da Inscrição Municipal 
 
ARTIGO 12 - Os pedidos de baixa ou cancelamento da inscrição municipal deverão ser realizados através do sistema 
eletrônico, sendo a data do deferimento emitida pelo setor de Cadastro Mobiliário da Prefeitura, observadas as 
disposições contidas nos parágrafos seguintes. 
 
§ 1º - A data do cancelamento da inscrição municipal, deferida pelo setor de cadastro Mobiliário, poderá ser a data do 
pedido do encerramento, a data do registro do distrato social no órgão competente, ou a data pretendida pelo 
interessado, inclusive de forma retroativa, quando haja comprovação da inatividade.  
 
§ 2º - Em se tratando do cancelamento retroativo da inscrição municipal, as parcelas referentes à taxa de licença de 
funcionamento e ISSQN de autônomos serão revistas e poderão ser canceladas a partir do ano seguinte ao da data 
autorizada para o cancelamento. 
 
§ 3º - Para efeito do pedido de cancelamento da inscrição municipal, o interessado deverá protocolar na unidade do 
Poupa Tempo deste Município a relação e entrega de documentos exigidos conforme disposto no ANEXO II. 
§ 4º - Somente no caso de pessoas jurídicas prestadoras de serviços, os documentos estabelecidos no ANEXO II 
deverão ser entregues e protocolados diretamente na Inspetoria Fiscal Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda. 
 
§ 5º - As pessoas jurídicas deverão apresentar sua escrituração fiscal, através da Gissonline, encerrada até a data do 
pedido de cancelamento. 
 
§ 6º - A apresentação da escrituração fiscal encerrada, assim como dos documentos relacionados no ANEXO II, deverá 
ser realizada no prazo de 20 dias a partir da data da solicitação pelo sistema eletrônico, sob pena de indeferimento do 
pedido.  
 
§ 7º - A CAT – Coordenadoria de Administração Tributária, através do Núcleo de Fiscalização, poderá solicitar outros 
documentos além dos citados no ANEXO II, que julgue indispensáveis à análise do pedido. 
 
§ 8º - Fica sujeito à retenção, pelo órgão fiscal competente, o documento que constitua prova material de infração à 
legislação tributária. 
 

Seção II 
Da Suspensão da Inscrição Municipal 

 



 

 

ARTIGO 13 - A suspensão das atividades, com respectiva perda de eficácia do Alvará de Funcionamento, poderá ser 
requerida pelo interessado a qualquer tempo através do documento específico disposto no ANEXO III, protocolado na 
unidade do Poupa Tempo deste Município ou solicitada através do sistema eletrônico. 
 
§1º - A reativação da inscrição municipal poderá ser solicitada, a qualquer tempo, através do documento específico 
disposto no ANEXO IV, não podendo o interessado iniciar suas atividades antes da análise e deferimento do pedido, 
realizados pelo setor de cadastro mobiliário da Prefeitura. 
  
§ 2º - O pedido de reativação da inscrição municipal suspensa poderá ser realizado somente se o interessado tiver sua 
situação cadastral regularizada, em conformidade com o artigo 11 deste Decreto. 
 
§3º - Não serão deferidos pedidos de reativação de inscrição municipal nos casos em que o interessado tenha exercido a 
atividade em outro município durante a suspensão. 
 
§4º - No caso do parágrafo anterior, a inscrição municipal suspensa será cancelada de ofício. 
 
§5º - O período de suspensão não poderá ultrapassar o prazo de 2 (dois) anos, a partir do qual será cancelada de ofício. 
 
 

Seção III 
Do Bloqueio da Inscrição Municipal 

 
ARTIGO 14 - O bloqueio do cadastro, com respectiva perda de eficácia do Alvará de Funcionamento, poderá ser 
efetuado de ofício pela Secretaria Municipal da Fazenda quando: 
 
I – o contribuinte não for localizado no endereço cadastrado ou declarado, onde deveria exercer sua atividade; 
 
II – constatada divergência quanto ao endereço de correspondência ou quanto ao exercício da atividade, cadastrados 
pelo contribuinte; 
 
III – o contribuinte se encontrar em situação irregular, ou seja, quando o mesmo não atender os requisitos e/ou pré-
requisitos legais, dentro dos prazos estabelecidos pela legislação vigente, exigidos através do sistema eletrônico; 
 
IV – houver qualquer outra divergência entre os dados declarados e cadastrados junto ao Departamento de Tributos 
Mobiliários e os constatados em fiscalização de posturas; 
 
V – a pessoa obrigada ao recadastramento, não executá-lo na forma e prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal da 
Fazenda. 
 
§ 1º - O interessado poderá solicitar a reativação da inscrição municipal bloqueada, desde que regularize a sua situação 
cadastral, em conformidade com o artigo 11 desse Decreto. 
 
§ 2º - As inscrições que estiverem com a situação cadastral bloqueada, conforme os incisos I eV, serão canceladas de 
ofício após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da data do bloqueio. 
 
§ 3º - No caso de situação cadastral bloqueada conforme os incisos II a IV, o contribuinte terá 60 dias, a partir da data 
do bloqueio, para sanar as irregularidades.   
 
§ 4º - Expirado o prazo do parágrafo anterior sem que haja a regularização, o contribuinte será notificado da abertura de 
processo de cassação do Alvará de Funcionamento de acordo com o artigo 15 deste Decreto. 
 
 

CAPÍTULO III 
DA CASSAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 

 
Seção I 

Do Procedimento de Cassação do Alvará de Funcionamento 
 
ARTIGO 15 - O Alvará de Funcionamento (Provisório ou Ordinário) poderá ser cassado e determinado o encerramento 
das atividades com consequente fechamento do estabelecimento, a qualquer tempo, respeitado o disposto no artigo 14 
deste Decreto, quando constatado pela fiscalização de posturas quaisquer dos casos a seguir relacionados: 
 
I – exercício de atividade diferente daquela cadastrada; 



 

 

II – infringência de quaisquer disposições referentes às posturas municipais, bem como causar danos ao meio ambiente, 
prejuízos, incômodos ou puser em risco, por qualquer forma, a segurança, o sossego público, a saúde ou integridade 
física da coletividade; 
III – reincidência em infrações relativas às posturas municipais; 
 
§ 1º - Constatadas quaisquer das situações estabelecidas nos I a III do caput, o contribuinte será notificado da abertura 
de processo de cassação do Alvará de Funcionamento, tendo o prazo de 10 (dez) dias, a partir da ciência da notificação, 
para apresentar defesa ou encerrar as atividades. 
 
§ 2º - A defesa escrita será protocolada na unidade do Poupa Tempo, sendo encaminhada inicialmente a IFP – Inspetoria 
Fiscal de Posturas para manifestação e posteriormente para análise e decisão do titular da pasta da Secretaria Municipal 
da Fazenda. 
 
§ 3º - Caso não haja apresentação da defesa no prazo estabelecido no § 1° deste artigo ou a mesma seja indeferida pela 
Prefeitura, o contribuinte será notificado de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, terá seu estabelecimento 
lacrado, o alvará de funcionamento cassado e sua inscrição mobiliária encerrada. 
 
ARTIGO 16 - O contribuinte que puser em risco, por qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde, o meio ambiente 
ou a integridade física da coletividade será notificado da abertura de processo de cassação do alvará de funcionamento, 
tendo que encerrar as atividades imediatamente, a partir da ciência da notificação. 
 
§ 1º - O contribuinte poderá apresentar defesa, em conformidade com o § 2° do artigo anterior, no prazo de 10 (dez) 
dias a partir da ciência da notificação, sem prejuízo do encerramento das atividades. 
 
§ 2º - O estabelecimento será lacrado, o alvará de funcionamento cassado e sua inscrição mobiliária encerrada sem 
prejuízo das demais sanções legais cabíveis, caso ocorra uma das situações abaixo relacionadas: 
 
I – o contribuinte não apresente a defesa; 
II – a defesa seja indeferida; 
III – o contribuinte não encerre suas atividades imediatamente.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DO RECADASTRAMENTO 

 
Seção I 

Do Recadastramento Mobiliário 
 

ARTIGO 17 – As pessoas jurídicas e a essas equiparadas, estabelecidas no Município de São José do Rio Preto, que 
exerçam atividades previstas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, ficam obrigadas a realizar 
o recadastramento de seus dados no Cadastro Mobiliário do Município, periodicamente, através do sistema eletrônico e 
sempre quando convocadas pela Secretaria Municipal da Fazenda. 
 
§ 1º - A convocação estabelecida no caput será feita através do sistema eletrônico. 
 
§ 2º - O recadastramento será realizado, no mínimo, a cada 4 (quatro) anos e deverá ser executado na forma e nos 
prazos previstos em Instrução Normativa, emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda. 
 
§ 3º - Os autônomos que exerçam atividades previstas na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO também estarão 
obrigados a cumprir o disposto no caput deste artigo. 
 
§ 4º - O recadastramento será efetuado de forma individual, por estabelecimento, seja matriz, filial, agência, sucursal, 
escritório, depósito ou assemelhado. 
 
§ 5º - O não atendimento à convocação para realização do recadastramento no prazo estabelecido resultará na aplicação 
das sanções previstas na legislação vigente, assim como o bloqueio da inscrição municipal da pessoa não recadastrada, 
em conformidade com o artigo 14 deste Decreto. 
 
 § 6º - O prazo para o recadastramento poderá ser prorrogado pela Fazenda Municipal, no caso de interesse municipal. 
 
ARTIGO 18 - O não atendimento ao recadastramento resultará no impedimento a: 
 
I) obtenção de certidões de regularidade; 
II) emissão e renovação de alvará de funcionamento; 
III) autorização para impressão de quaisquer documentos fiscais; 



 

 

IV) incentivos e benefícios fiscais. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
ARTIGO 19 – Serão pessoalmente responsáveis pelos danos causados às empresas, ao Município ou a terceiros os que 
dolosamente prestarem informações falsas ou sem observância das legislações federal, estadual e municipal pertinentes, 
sobretudo as que definem os crimes contra a ordem tributária. 
 
ARTIGO 20 – Para efeito de análise da viabilidade do empreendimento junto ao Município, as informações originadas 
de leis, normas e pareceres relativos ao zoneamento municipal deverão ser encaminhadas, pela Secretaria de 
Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Informação, ao órgão competente para análise da consulta prévia da 
Secretaria Municipal da Fazenda. As informações poderão ser encaminhadas através de documento ou pelo sistema 
eletrônico. 
 
ARTIGO 21 - Para fins do disposto no § 3º do artigo 10 da Lei Municipal n° 10.029/07, também serão considerados 
autônomos não estabelecidos os que exerçam a atividade equiparada como ambulante. 
 
ARTIGO 22 - Os processos de abertura e obtenção da inscrição municipal por meio de sistema eletrônico não se 
aplicam aos casos de comércio e prestação de serviços ambulantes, que deverão ser solicitados diretamente a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios do Turismo, conforme a legislação própria vigente. 
 
ARTIGO 23 - Para efeito de aplicação do disposto no inciso I do artigo 11 da Lei Municipal n° 10.029/07, considera-se 
a não emissão de ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO apenas enquanto o interessado não cumprir todos 
os pré-requisitos legais estabelecidos pelas posturas municipais. 
  
ARTIGO 24 - A ciência de atos e decisões da Secretaria Municipal da Fazenda, relativa aos processos de abertura, 
alteração, encerramento e recadastramento de empresas ou atividades de profissionais autônomos, será efetuada por 
meio do sistema eletrônico. 
 
ARTIGO 25 – Ficam validados, para todos os fins, todos os processos de abertura de empresas e profissionais 
autônomos realizados pelo sistema eletrônico antes da entrada em vigor deste Decreto.  
 
ARTIGO 26 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 10.875 de 17 de 
novembro de 2000, e demais disposições em contrário. 
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de setembro de 2010; 158º ano de Fundação e 116º ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.  
 
VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
MARY BRITO SILVEIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
 
 
 
LUIZ ANTONIO TAVOLARO 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e em seguida publicado na imprensa local e por afixação no local de costume. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 
ANEXO I 

Documento de solicitação de ALVARÁ EXTRAORDINÁRIO 
 
Ilmo(a) Sr.(a) Coordenador da Administração Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda, 
A pessoa física/jurídica _____________________________________, inscrita no cadastro mobiliário  
sob n°_______________, e CNPJ/CPF de n°_____________________, com endereço : ______ 
_____________________________, n°________, bairro _________________, CEP:________ , 
telefone de contato: (___) ____________, neste ato representado por _____________________  
___________________________, de RG n° __________________, vem requerer o ALVARÁ 
 EXTRAORDINÁRIO para exercer sua atividade nos seguintes horários pretendidos: 
 
Dia da Semana De Até Observações 
Segunda-feira ___:___ horas ___:___ horas  
Terça-feira ___:___ horas ___:___ horas  
Quarta-feira ___:___ horas ___:___ horas  
Quinta-feira ___:___ horas ___:___ horas  
Sexta-feira ___:___ horas ___:___ horas  
Domingos e feriados ___:___ horas ___:___ horas  
 
Declaro serem verdadeiras as informações prestadas neste documento, e assumo total responsabilidade pelas mesmas, 
nos termos da legislação em vigor. 
 
São José do Rio Preto – SP, _____ de __________ de _______. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
USO EXCLUSIVO DA PEFEITURA MUNICIPAL – Setor de Cadastro Mobiliário 
Deferimento do pedido Data : ___/___/_____ 

                                   Visto : ______________  
Indeferimento do pedido Data : ___/___/_____ 

                                   Visto : ______________  
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ANEXO II 
Relação de Documentos para Cancelamento de Inscrição Municipal 

 
 

Empresas ou Entidades Prestadoras de Serviço: 
 

a) Cópia do protocolo do pedido de cancelamento feito através do sistema ICAD; 
b) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica dos últimos cinco anos (incluso o ano do pedido);  
c) Todos os documentos fiscais de prestação de serviços.  Documentos em branco deverão ser entregues já 

inutilizados pelo contribuinte mediante corte que não prejudique a sua numeração e identificação;  
d) Contrato, alterações e Distrato Social;  
e) Documento de baixa (encerramento das atividades) em órgão do Estado ou da União, quando houver;  
f) Relação por escrito, em duas vias, dos documentos que serão entregues para análise do pedido. 

 
Autônomos: 
 

a) Cópia do protocolo do pedido de cancelamento feito através do sistema ICAD; 
b) Documentos que comprovem a data retroativa solicitada, se for o caso (laudo de aposentadoria, atestado 

médico autenticado, cópia da carteira de trabalho, outros). 
 
 
 Indústria e Comércio: 
 

a) Cópia do protocolo do pedido de cancelamento feito através do sistema ICAD; 
b) Documento de baixa (encerramento das atividades) em órgão do Estado ou da União, quando houver. 
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ANEXO III 

Requerimento de Suspensão de Inscrição Municipal 
 
 
Ilmo(a) Sr.(a) Coordenador da Administração Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda, 
A pessoa jurídica/autônomo _____________________________________, inscrita no cadastro  
mobiliário sob n°_______________, e CNPJ/CPF de n°_____________________, com  
endereço:____________________________________________________, n°________, bairro  
_________________, CEP:________ , telefone de contato: (___) ____________, neste ato 
representado por ______________________________________, de RG n° _______________,  
vem requerer a suspensão de suas atividades, conforme disposto no artigo 13 do Decreto n° 
 xxxxxx de xx de xxxxxxxxx de 2010. 
 
Motivação da Suspensão das Atividades: 
 
 
 
 
 
 
São José do Rio Preto – SP, _____ de __________ de _______. 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 

Requerimento de Reativação da Inscrição Municipal 
 

 
Ilmo(a) Sr.(a) Coordenador da Administração Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda, 
A pessoa jurídica/ autônomo _____________________________________, inscrita no cadastro  
mobiliário sob n°______________, e CNPJ/CPF de n°_____________________, com endereço:  
______________________________________, n°________, bairro _________________,  
CEP:________ , telefone de contato: (___) ____________, neste ato representado por  
___________________________________________, de RG n° ______________________, 
vem requerer a Reativação da sua Inscrição Municipal Suspensa / Bloqueada, conforme 
disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 13 e § 1º do artigo 14 do Decreto n° xxxxxx de xx de 
xxxxxxxxx de 2010. 
 
Motivação da Reativação da Inscrição Municipal: 
 
 
 
 
 
São José do Rio Preto – SP, _____ de __________ de _______. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 

 


