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REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE / FEIRANTE 

Nome: 

Endereço localização: 

N.°:      Complemento:  CEP: 

Bairro:  Cidade: 

Estado Civil: 

E-mail:  / 

Telefone(s):  / 

 às  h 

CNPJ / CPF n.º: 

Inscrição Estadual / RG n.º: 

Horário de trabalho:                 h

Local onde será realizada a venda dos produtos: 

☐ Ambulante ☐ Feirante

Requeiro autorização para a venda de: 

através da instalação de: 
Dimensões da instalação em metros (comprimento x largura):  x 

Declaro, para os devidos fins de cadastramento junto a Prefeitura Municipal de Itupeva/SP, como trabalhador 

autônomo no Cadastro Mobiliário do município de Itupeva/SP, que trabalho há ______________ ano(s) 

como ___________________________________________________________________________________ 

considerando-me portanto, perfeitamente habilitado(a) para o exercício desta atividade. Declarado também, ter 

conhecimento que a concessão do alvará, expedido pela Prefeitura de Itupeva/SP, não me desobriga do 

cumprimento das exigências legais e fiscais atinentes à Secretaria Estadual da Fazenda, Junta Comercial do 

Estado de São Paulo, INSS e outros, e que no caso de encerramento de minhas funções, deverei providenciar 

o cancelamento da inscrição, para que não ocorram encargos no meu nome.

Itupeva,  de  de  . 

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

ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS 

☐
CNPJ, Contrato Social, Requerimento de Empresário ou Certificado de MEI, se pessoa jurídica;

☐
CPF, RG, Comprovante de endereço recente (conta de água, energia, telefone fixo ou equivalente);

☐
Carteira de saúde, se alimento;

☐
Certificado de curso de manipulação de alimentos, se alimento;

☐

Obs.: Caso o(a) requerente seja portador de deficiência física, anexar laudo médico. A falta de documento(s) solicitado(s), 
implicará no atraso do andamento do processo. Após a juntada do(s) mesmo(s), será iniciada a contagem de novo prazo. A 
Prefeitura de Itupeva poderá solicitar, a qualquer momento, outros documentos que julgar necessário. 
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