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DECRETO Nº 4.058 DE 02 DE ABRIL DE 2014 

 

 

Dispõe sobre o Programa Municipal Empreendedores de 

Louveira, desburocratiza procedimentos, e dá outras 

providências. 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR, Prefeito Municipal de 

Louveira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 98, XIV, 

da Lei Orgânica do Município; 

 

Decreta: 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 1° Fica criado a Sala do Empreendedor neste Município, e 

também o Programa Municipal Empreendedores de Louveira (PEL), com a participação de (6) 

seis Secretarias Municipais, visando fundamentalmente facilitar e desburocratizar o 

procedimento para que pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, associações e fundações, 

possam obter licença de funcionamento e demais licenças necessárias para estabelecimento e 

manutenção das finalidades descritas neste Decreto. 

 

Parágrafo único. As Secretarias Municipais participantes e suas 

atribuições básicas são as seguintes: 

 

I -  Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da 

Sala do Empreendedor, será responsável por conceder a licença prévia de funcionamento do 

“Alvará Já”, do Alvará Provisório e do Alvará Definitivo; 

 

II - Secretaria de Saúde, responsável pela emissão das 

licenças de funcionamento e cadastros estaduais de Vigilância Sanitária (CEVS); 

 

III -  Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsável pela 

Licença de Zoneamento; 

 

IV -  Secretaria de Gestão Ambiental, responsável pela emissão 

de autorizações e licenças ambientais referentes a obras e empreendimentos de impacto local e 

aqueles delegados pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, através do Convênio firmado com a Prefeitura 

Municipal de Louveira através de Lei ou do Decreto; 
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V - Secretaria de Finanças e Economia, responsável pelos 

respectivos lançamentos e recolhimento dos respectivos tributos, preços públicos municipais e 

fiscalização tributária, de acordo com as leis e decretos municipais vigentes; 

 

VI -  Secretaria de Governo e Comunicação Social, responsável 

por gerenciar e estabelecer a política para o andamento do Programa. 

 

CAPÍTULO II 

DO LICENCIAMENTO E INSCRIÇÃO MUNICIPAL EM LOUVEIRA 

 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 2º A localização e o funcionamento de estabelecimentos de 

empresas de grande, médio e pequeno porte, ou microempresas, pessoas físicas, fundações, 

associações, EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) e MEI 

(Microempresas individuais) no município de LOUVEIRA, estão sujeitos ao licenciamento 

prévio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Sala do Empreendedor, na 

forma prevista neste Decreto.  

 

Parágrafo único. Considera-se estabelecimento qualquer local 

onde pessoas físicas e jurídicas desempenhem suas atividades.  

 

Art. 3º A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da 

Sala do Empreendedor autorizará o funcionamento de estabelecimentos, mediante a expedição 

de:  

 

I – “Alvará Já”, concedido para atividades econômicas cujo 

funcionamento não necessite vínculo com o imóvel.  

 

II - Alvará de Licença Provisória ou Definitiva para 

estabelecimento, conforme legislação Estadual.  

 

§1.º A concessão do Alvará subordina-se à legislação relativa ao 

Uso e Ocupação do Solo e ao Código Tributário do Município do Louveira.  

 

§2.º O Alvará será documento suficiente para comprovar a 

inscrição municipal, inclusive para fins de recolhimento tributário.  

 

§3.º Para efeito desse artigo deverá ser observada a unicidade, a 

uniformidade e a integração dos procedimentos com os demais órgãos de registro, de modo a 

evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, sob a perspectiva do 

usuário.  
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Art. 4º Os estabelecimentos serão fiscalizados a qualquer tempo, 

a fim de se verificar as informações declaradas no processo de abertura de empresa e a 

manutenção das condições que possibilitaram o licenciamento e funcionamento, bem como o 

cumprimento das obrigações tributárias. 

 

Parágrafo único. O Agente de Fiscalização e/ou Auditor Fiscal 

Tributário, terão acesso aos documentos do estabelecimento com o fim de desempenhar 

perfeitamente suas atribuições funcionais.  

 

 

Art. 5º O “Alvará Já” e o Licenciamento Ambiental Municipal e 

Sanitário de que trata este Decreto serão concedidos aos estabelecimentos e pessoas físicas 

localizados no Município de Louveira, desde que as atividades desenvolvidas no local sejam 

consideradas, de baixo risco sanitário ou baixo impacto ambiental, conforme definidos pelos 

órgãos competentes.   

 

§1º As atividades sujeitas à Vigilância Sanitária são definidas em 

portaria estadual que define se a referida atividade necessita de licença de funcionamento ou 

cadastro. 

 

§2º O “Alvará Já”, disposto no caput aplica-se única e 

exclusivamente aos prestadores de serviços que não recebem clientes ou utilizam de auxiliares 

ou funcionários, sem a venda de materiais de qualquer natureza, sem usar o local como estoque 

ou armazenamento de materiais à serem comercializados. 

 

Seção II 

Da Aprovação Prévia de Local 

 

Art. 6º A Secretaria de Desenvolvimento Urbano apreciará e 

responderá, no prazo de até 7 (sete) dias úteis, à Consulta Prévia de Local, deferida ou 

indeferida, baseada nas informações constantes do cadastro de zoneamento e do cadastro do 

Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), bem como as certidões  

referentes aos imóveis em questão, quando disponíveis.  

 

Parágrafo único. Na hipótese de indeferimento, o interessado 

será informado a respeito dos fundamentos e orientado para adequação à exigência legal, sem 

prejuízo da interposição de recursos em primeira instância ao Secretário de Governo e 

Comunicação Social e finalmente ao Prefeito.  

 

Seção III 

Da Concessão do “Alvará Já” 

 

Art. 7º O “Alvará Já”, será concedido para autorizar o 

funcionamento imediato dos requerentes apontados no artigo 5º §2º deste Decreto 

especificamente nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado baixo. 
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§ 1.º As empresas que se estabelecerem na residência de seus 

titulares serão informadas das restrições para o uso do endereço residencial e autorizarão as 

diligências fiscais que se fizerem necessárias ao adequado exercício do poder de polícia.  

 

§ 2.º A emissão do “Alvará Já”, para MEI, EIRELI, ME e EPP, 

que utilizarem o endereço somente para correspondências, não recebendo pessoas, não 

estocando mercadorias, estão isentas de apresentarem Habite-se,  Certidão de Uso de Solo e a 

observação das normas contidas no Código de Posturas e no Zoneamento Urbano do Município 

e que também estejam enquadrados no parágrafo 2º do artigo 5º deste Decreto. 

§ 3.º A concessão do “Alvará Já”, não exime o contribuinte de 

promover a sua regularização perante os demais órgãos competentes, assim como nos órgãos 

fiscalizadores do exercício profissional, se exigido.  

 

§ 4.º O “Alvará Já” não poderá ser concedido para 

estabelecimentos com as seguintes atividades:  

 

I - armazenagem de produtos químicos ou farmacêuticos;  

 

II - assistência médica e veterinária com ou seminternação;  

 

III - atividades que compreendam fabricação, preparação ou 

manipulação de alimentos. 

 

IV - casas de diversões;  

 

V - comércio de produtos inflamáveis;  

 

VI - distribuidora de gás;  

 

VII - educação infantil e ensino fundamental, médio e superior;  

 

VIII - hotéis, asilos, orfanatos, casas de repouso e similares;  

 

IX - indústrias químicas ou farmacêuticas;  

 

X – posto de serviço e revenda de combustíveis e lubrificantes;  

 

XI – supermercado, Mercados, Minimercados, Mercearias. 

 

XII – quando o imóvel depender de transformação de uso da SMU 

(Secretaria de Desenvolvimento Urbano). 

 

XIII – quando o licenciamento depender de baixa do ISSQN, por 

exclusão de todas as atividades de prestação de serviços. 
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XIV – para pessoas jurídicas não registradas na Junta Comercial 

do Estado do São Paulo – JUCESP. 

 

XV – dentre outras atividades que se enquadram no Artigo 6º 

Parágrafo Único. 

 

XVI – para outras atividades não constantes nos artigos acima 

mas que são enquadrados como alto risco em seu CNAE. 

 

Art. 8º O “Alvará Já” poderá ser solicitado na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, através da Sala do Empreendedor, ou via internet, após o 

deferimento dos órgãos envolvidos.  

 

§ 1.º O “Alvará Já” será emitido mediante pagamento da Taxa de 

Licença para Estabelecimento, quando devida, no prazo de quarenta e oito horas, através de 

guia de recolhimento gerada pela Secretaria de Finanças e Economia, conforme Decreto 

Municipal nº. 4018/2013. 

 

§ 2.º Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através 

da Sala do Empreendedor, a conferência das informações prestadas, mediante consulta 

eletrônica aos respectivos órgãos de registro.  

 

Art. 9º A emissão do “Alvará Já” implicará na aceitação, pelos 

requerentes das condições estabelecidas, seja municipal, estadual ou federal. 

 

Art. 10 As empresas MEI (Micro Empreendedor Individual) e 

ME (Micro Empresa) estarão isentas no primeiro ano de pagar as taxas e emolumentos e demais 

custos municipais relativos a abertura, à inscrição, ao registro, ao Alvará e a Licença de 

Funcionamento.  

 

Art. 11 O “Alvará Já” será anulado se o licenciamento tiver sido 

concedido com inobservância de preceitos legais ou regulamentares ou se ficar comprovada a 

falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou de documento exigido para a concessão.  

 

Seção IV 

Da Concessão do Alvará Provisório 

 

Art. 12 Toda e qualquer atividade econômica que não necessite 

de autorização e fiscalização da Cetesb,  Vigilância Sanitária e Secretaria de Gestão Ambiental 

e não esteja enquadrado no artigo 7º,§ 4º desta Lei, poderá requerer o Alvará Provisório. 

 

Art. 13 O Alvará Provisório poderá ser emitido para MEI, ME, e 

EPP que não esteja enquadrado no art. 14. 
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§ 1.º O Alvará provisório terá o prazo máximo de 180 dias para 

regularização da documentação requerida pelos órgãos fiscalizadores e envolvidos no processo, 

não podendo ser prorrogado, sob pena de ter cassação do alvará e lacração imediata do 

estabelecimento. 

 

§ 2º Em casos do local do estabelecimento estar situado dentro de 

condôminos ou “loteamentos fechados”, será necessário a autorização da administração do 

condomínio ou do Loteamento. 

 

§ 3º Após a regularização da documentação será emitido o Alvará 

Definitivo. 

 

§4º Em todos os casos o Alvará provisório será concedido até as 

devidas vistorias, conforme Capítulo III – Das vistorias. 

 

Seção V 

Do Alvará de Licença Definitivo 

 

Art. 14 O Alvará de Licença Definitivo será emitido para 

empresas com atividades consideradas de médio ou alto risco, de acordo com Legislação 

Municipal, Estadual, Federal.  

 

Art. 15 A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da 

Sala do Empreendedor, deverá deferir ou indeferir o pedido de Alvará definitivo, após a 

apresentação da documentação exigida.  

 

CAPÍTULO III 

DAS VISTORIAS 

 

Art. 16 Os órgãos responsáveis pela emissão de licenças 

realizarão vistorias após o início de operação do estabelecimento, quando a atividade, por sua 

natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. 

 

Parágrafo único. Sempre que possível, a vistoria deve ser 

realizada através de visita conjunta dos órgãos municipais encarregados. 

 

Art. 17 Para fins de concessão de licenças, as pessoas físicas e 

jurídicas elencadas no artigo 2º, só serão dispensadas se as atividades não forem licenciáveis.  

 

§ 1.º Entende-se por atividade de baixo risco sanitário aquela que, 

por sua abrangência ou tipicidade, não ofereça risco grave à saúde coletiva ou individual, por 

exposição à contaminação física, química ou microbiológica.  

 

§ 2.º Os estabelecimentos contemplados com o licenciamento 

simplificado poderão ter a licença cancelada quando verificada situação de risco iminente à 
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saúde, descumprimento das determinações das autoridades sanitárias ou ambientais ou 

inexatidão de qualquer declaração ou de documentação exigidas para a concessão.  

 

§3º Quando constatada situação de risco iminente, o 

estabelecimento será interditado no momento da constatação. 

 

Art. 18 As pessoas físicas, os microempreendedores individuais, 

as microempresas e as empresas de pequeno porte e as demais empresas ficam obrigadas a 

cumprir as normas contidas no Código de Posturas, no Código de Zoneamento Urbano 

Municipal e nas Legislações Sanitária e Ambiental no que lhes forem aplicáveis.  

 

Parágrafo único. A constatação de qualquer discrepância entre o 

informado pelo requerente e a realidade existente no estabelecimento sujeitará o infrator às 

penalidades e sanções previstas na legislação vigente, levando-se em conta a gravidade do caso.  

 

CAPITULO IV 

DO LICENCIAMENTO SANITÁRIO SIMPLIFICADO 

 

Art. 19 Nos casos em que as atividades desenvolvidas por 

empresas sejam consideradas de baixo risco sanitário, será concedida Licença Sanitária 

Simplificada. 

 

§1º. Não se enquadram atividades de baixo risco no artigo 19 às 

atividades econômicas que dependam de renovação anual de acordo com a Legislação, devendo 

a mesma ser vistoriada e comprovada a inexistência de risco à saúde.  

 

§2º O Decreto regulamentador determinará as atividades 

consideradas de baixo risco sanitário, definidas pela portaria estadual vigente. 

 

Art. 20 As informações para a obtenção da Licença Sanitária 

Simplificada serão amplamente divulgadas, inclusive pela Internet, de forma a dar certeza ao 

usuário sobre a documentação e procedimentos necessários. 

 

Art. 21 Para solicitar a Licença Sanitária Simplificada, o 

interessado deverá solicitar e preencher o requerimento necessário na Sala do Empreendedor. 

 

Art. 22 A emissão da Licença Sanitária Simplificada serão 

realizadas através da Secretaria de Saúde. 

 

Art. 23 Verificada a suficiência e a correção das informações, 

bem como a emissão regular da Licença Sanitária Simplificada será disponibilizada na 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico o Alvará Definitivo. 

 

§ 1.º Caso seja verificada insuficiência ou incorreção de 

informações que impeçam a emissão da Licença Sanitária Simplificada, o interessado poderá 
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requerer o licenciamento por meio do procedimento administrativo documental, de acordo com 

a legislação vigente. 

 

§ 2.º Após a emissão da licença, a qualquer tempo a Secretaria de 

Saúde poderá verificar as informações prestadas, inclusive por meio de vistorias e solicitação 

de documentos. 

 

§ 3.º Para efeito do caput deste artigo, a Secretaria de Saúde 

deverá observar a unicidade, a uniformidade e a integração dos procedimentos com os demais 

órgãos de registro, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 

processo, sob a perspectiva do usuário.  

 

Art. 24 Da Licença Sanitária Simplificada deverão constar, no 

mínimo, as seguintes informações:  

 

I – o número da licença, de forma a possibilitar a verificação de 

sua autenticidade;  

 

II – as condições de instalação e os parâmetros sanitários a serem 

observados pelo estabelecimento licenciado;  

 

III – o nome empresarial do estabelecimento;  

 

VI - o endereço do imóvel;  

 

V – a atividade desenvolvida no local;  

 

VI – o nome do responsável;  

 

VII – as ressalvas que forem pertinentes, de acordo com a 

legislação em vigor.  

 

CAPITULO V 

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

Art. 25 Caso a obra ou atividade seja potencialmente poluidora 

ou capaz de gerar degradação ambiental as licenças ambientais deverão ser obtidas previamente 

à emissão dos alvarás. 

 

Art. 26 Quando for necessário o licenciamento ambiental 

municipal das obras e empreendimentos citados neste dispositivo legal, serão adotados os 

procedimentos constantes na legislação municipal vigente. 

 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 27 Sob a coordenação da Secretaria de Governo e 

Comunicação Social, será disponibilizado a implementação do sistema que permitirá à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Gestão Ambiental, à Secretaria 

Municipal de Saúde e à Secretaria de Desenvolvimento Urbano viabilizar a emissão do “Alvará 

Já” e de suas respectivas licenças. 

 

Art. 28 As Secretarias Municipais de Desenvolvimento 

Econômico, Urbano, de Gestão Ambiental e de Saúde disponibilizarão aos usuários, 

informações, orientações e instrumentos, integrados e consolidados, que permitam pesquisas 

prévias às etapas de licenciamento, alteração e baixa, visando a dar certeza aos usuários sobre a 

documentação exigível e a viabilidade do procedimento.  

 

Art. 29 As Secretarias elencadas neste Decreto, ficam autorizadas 

a celebrar acordos e convênios com os órgãos de registro empresarial nos âmbitos federal, 

estadual e municipal, visando a ter acesso às informações necessárias para a emissão de 

licenças, de forma a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade dos processos, 

sob a perspectiva do usuário.  

 

Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 31 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Louveira, 02 de abril de 2014. 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal de Louveira 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 02 de abril 

de 2014. 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração 

 


