
 
 
 

EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EU,________________________________________________________ 

residente á Rua_________________________________________________nº______ 

Bairro ___________________________________, cidade ________________ 

portador do RG.________________________, CPF ______________________, vem 

respeitosamente requerer de V. Exma. Área Programa de Minidistrito. 

 

 

 

São José do Rio Preto, _______de ___________________de ________ 
 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

Endereço para correspondência 

Rua:______________________________________________________nº_________ 

Bairro:__________________________, cidade ___________________UF _________ 

CEP _____________________________ Fone (_____) ________________________ 
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PROGRAMA DE MINIDISTRITOS INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS 
Anexo I 

 
Assinale uma das seguintes alternativas que retrate sua situação ou de sua empresa: 
A (  ) empresa já constituída e não instalada em 
minidistrito 

C (  ) empresa ou pessoa física que atue na 
informalidade 

B (  ) empresa já instalada em minidistrito e que 
precisa de nova área para expansão 

D (  )empresa ou pessoa física que deseja iniciar uma 
nova atividade (“novo empreendedor”) 

 

01.  CADASTRO PESSOA  INTERESSADA:
Nome Completo:  

CPF:                                           RG:                                 Órgão Expedidor: 

Nome Completo do cônjuge: 

CPF:                                           RG:                                 Órgão Expedidor: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade:                                                                                       Estado: 

CEP.: Tel.: Tel. Recado: 

Home Page: e-mail: 
 

02. CADASTRO EMPRESA (INFORMAL OU JÁ CONSTITUÍDA)
Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

Bairro:                                        CEP.: Tel.: 

Home Page: e-mail: 
CNPJ: Inscrição Estadual: JUCESP: 

 
Forma de Sociedade: Inscrição Municipal: 

 

03.  DADOS GERAIS
Ramo de Atividade:: Há quanto tempo você trabalha neste ramo: 

Quantas pessoas trabalham diretamente contando com você: Indiretamente: 

Nome Completo dos Sócios/ CPF/ RG: 
1. Nome   ........................................................................................................................... 

CPF: ................................................ .........   RG: ........................................................... 
 

2. Nome   ........................................................................................................................... 
      CPF: ................................................ .........   RG: ........................................................... 
 
3. Nome   ........................................................................................................................... 
      CPF: ................................................ .........   RG: ........................................................... 
Algum(ns) dos Sócios têm experiência comprovada no ramo?    (  ) sim   (  ) não 
Quantos sócios têm experiência comprovada no ramo?   .................................................. 
Quanto tempo de experiência? ........................................................................................... 
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4.0  INFORMAÇÕES SOBRE AS FUTURAS INSTALAÇÕES 
Quais as principais razões para querer se instalar no Minidistrito? 

(  ) imóvel alugado 

(  ) local inadequado onde funcionam as atividades 

(  ) necessidade de expansão 

(  ) outro. Especifique:......................................................................................................... 

Qual a área pretendida?                         m²      Quantos m² pretende construir? 

Qual a estimativa de gasto para a construção do prédio? 

Em quanto tempo poderá iniciar a construção? 

4.1 Outras Informações 
- Possui projetos e planos para novos produtos?................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
- Há projetos e planos para novos mercados?...................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 

04. DOCUMENTOS ADICIONAIS A SEREM ANEXADOS OBRIGATÓRIO 
 
Fazer um REQUERIMENTO  endereçado ao PREFEITO e no texto dizer: 
SOLICITAÇÃO DE ÁREA NOS “MINIDISTRITOS”. 

Pessoa Física: 
-Cópia do RG. e CPF. do requerente e Certidão de Casamento, RG. e CPF do cônjuge. 
-Cópia da conta de luz do último mês do local onde funcionaram as atividades da “empresa” 
 
Pessoa Jurídica: 
-Cópia do CNPJ, Contrato Social (frente e verso) e alterações, inscrição estadual e inscrição municipal, 
CPF e RG dos Sócios. 
-Cópia da conta de luz do último mês do local onde funcionaram as atividades da empresa 
 

OBS.:Terrenos de 200m² à 1000m² - construção de mínimo 40% e 
máximo de 66% da área total. 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
Declaro para os devidos fins que as informações aqui prestadas são verdadeiras e retratam 

fielmente a minha disposição em empreender no município, através da instalação e funcionamento de 

minha empresa, podendo essas informações serem confirmadas através de visita técnica ao local de 

funcionamento das atividades e checagem das referências fornecidas. Estou ciente de que, 

eventualmente beneficiado, não poderei dispor do terreno ou da construção. 

 
São José do Rio Preto (SP),    _________ de _____________________ de   __________ 
 
Nome:  ______________________________________________________________ 
 
Assinatura:  __________________________________________________________ 
 

Av. Dr. Alberto Andaló, nº 3030 – 4º andar  – Centro – CEP: 15015-000 – São José do Rio Preto/SP 
home page: www.riopreto.sp.gov.br - e-mail: smplan@riopreto.sp.gov.br - tel. (17) 3203.1230  / 3203.1110 
 


