COMO SOLICITAR INSCRIÇÃO MUNICIPAL NO
CADASTRO MOBILIARIO
Ler atentamente antes de iniciar o cadastro
1 – Acessar o site www.decaeletronica.com.br
2 – Todos os campos com asterisco devem ser preenchidos
3 – Nos casos de estabelecimentos fixos informar metragem utilizada e não a total do
empreendimento, exemplo uma sala em prédio comercial com varias salas mencionar
apenas a metragem da sala utilizada. Se o endereço mencionado for apenas para contato
postal, sendo apenas residência onde não haverá atendimento pessoal, fabricação de
produtos ou atividade que necessite de alvará de localização e licença. Colocar no
campo m2 o numero (0) e no campo descrição abreviada da atividade, após a descrição
da mesma acrescentar entre parênteses a seguinte informação (Contato Postal).
4- Depois de finalizado o cadastro, será gerado um número de protocolo para
acompanhamento da solicitação.
5 – Esta solicitação será recebida inicialmente pelo departamento responsável pela
analise inicial que poderá após este procedimento, encaminhar de acordo com a
atividade, para outros departamentos analisarem e podendo solicitar algum documento
que julgar necessário. Após a conclusão desta analise, sendo o parecer favorável ao
deferimento da solicitação, encaminha para o departamento seguinte, caso contrário o
mesmo cancela a solicitação.
6 – Quando a solicitação se encontrar no departamento de IMPRESSÃO DE
ALVARÁ, é necessário a apresentação dos documentos da empresa ou da pessoa física
para finalização deste processo e posteriormente gerar do número da inscrição
municipal.
7- Após gerar a inscrição municipal é informado o número através do email cadastrado,
devendo o requerente comparecer a Divisão de Tributos Mobiliários (DTM) para a
retirada da ficha cadastral juntamente com as taxas devidas, não sendo necessário nos
casos de MEI.
- Não havendo email cadastrado ou caso não receba informação no prazo de dez
dias úteis o requerente devera entrar em contato para esclarecimento referente à sua
inscrição.
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
- Contrato Social, requerimento do Empresário Individual ou Certificado do MEI
- CPF e RG dos sócios ou do Micro empreendedor individual
- Cartão do CNPJ
- Cartão Inscrição Estadual (se não for isenta)
- Projeto comercial aprovado (Planta) *
- Licença do corpo de bombeiros (AVCB ou CLCB) *
*Documento solicitado pelo Departamento de Obras (Zoneamento e Engenharia)
Dúvidas ligar para DTM - Fones: 19-3873-8824 (8822 – 8823 – 8825)

