
Alvará de Funcionamento (opcional) Endereço de Correspondência 

ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS 

 

Secretaria de Fazenda 
Setor de Cadastro e Fiscalização 

 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL / ALTERAÇÃO DE DADOS / ALVARÁ 
DE FUNCIONAMENTO 

MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
Nome: 

Endereço localização: 

N.°: Complemento:  CEP: 

Bairro:  Cidade: 

Endereço correspondência: 

N.°: Complemento: CEP: 
 

 
Bairro: 

E-mail: 

  
/ 

Cidade: 

Telefone(s): 

CNPJ n.º: 

Inscrição Estadual n.º: 

Horário de Funcionamento: 

 
 
 

 
h 

/  
 
 

 
às h 

 

Área Construída: Área utilizada pela empresa: 

IPTU n.º: Quadra: Lote: 

Declaro que, sou Micro Empreendedor Individual (MEI), conforme a Lei Complementar nº 128/2008 que alterou 
a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 123/2006) e demais resoluções. Declaro estar 
ciente que, ao me inscrever no cadastro mobiliário fiscal apenas como domicílio fiscal (endereço 
correspondência), não irei exercer atividades no local, bem como não irei colocar placas e demais identificações 
que possam configurar o local como um estabelecimento comercial. Declaro ainda que, quando migrar para 
outro tipo jurídico de empresa (deixar de ser MEI), irei comunicar a Prefeitura. Por fim, tenho ciência que, estar 
na condição de MEI, não me desobriga a cumprir as legislações municipais, estaduais e federais, no que tange 
a segurança, meio ambiente, higiene e saúde pública. 

 

Itupeva, de de . 

 
Nome e assinatura do contribuinte ou representante legal (com procuração). 

 
OBS: Anexar cópia simples do RG, CPF ou CNH para todos os casos. 

 
 

 

☐ Certificado MEI 

☐ Capa do IPTU 

 
Estabelecido (atividade no local) 

 

☐ Certificado MEI ☐ Viabilidade municipal/Certidão de 

☐ Capa do IPTU uso do solo 

☐ Certificado MEI 

☐ Capa do IPTU 

☐ Viabilidade municipal/Certidão de uso do solo 

☐ AVCB/CLCB – Laudo do Corpo de Bombeiros 

☐ Habite-se 

☐ Licenciamento ambiental (se for o caso) 

 

Av. Eduardo Anibal Lourençon, 15 | Pq. das Vinhas | Itupeva | SP | CEP 13.295-522 | Fone: (11) 4591-8100 | www.itupeva.sp.gov.br. 

Atividade será exercida no local ☐  Endereço será apenas para correspondência 

Requeiro, a fim de exercer regularmente as atividades empresariais neste município: 

Inscrição municipal 

Obs.: 

Alteração na inscrição municipal Alvará de funcionamento 

Início da atividade:   

http://www.itupeva.sp.gov.br/

