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REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO DE ANÁLISE DA VIABILIDADE EMPRESARIAL EM 
LOCAL DETERMINADO  
– MUNICÍPIO DE SANTOS – 

 

 
Eu,_______________________________________________________________________________________, 

portador do RG n.º__________________________  e inscrito no CPF sob o nº___________________________ 

__________, residente à ______________________________________________________________________ 

__________________, com fundamento nos artigos 6º e 22, da Lei Complementar n.º 820, de 26 de dezembro 

de 2013 – Estatuto do Empreendedor Santista, solicito a específica análise prévia de viabilidade empresarial 

para a instalação e desenvolvimento do empreendimento no seguinte endereço:________________________ 

_____________________________________________________________________________,onde pretendo 

exercer a atividade principal:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

e como secundárias__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,

visando instruir o Processo Administrativo que trata do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento junto 

à Prefeitura Municipal de Santos.  

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, para que produza os efeitos legais.  
 
 
 
 

Santos, ______de ____________________de 20______.              __________________________________________  

                                          Assinatura do requerente 
            

Telefone p/ contato:________________________________________ 
Email:___________________________________________________________________ 
 

Decisão da Consulta Prévia:  __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Decisão da Consulta Prévia (Permitida / Não Permitida): refere-se ao resultado final da pesquisa da atividade a ser desenvolvida pelo 
contribuinte face às disposições legais estabelecidas na Lei Complementar n.º 730, de 11 de julho de 2011 (Lei de Uso e Ocupação do Solo), suas 
regulamentações, alterações e legislações correlatas e Lei Complementar n.º 3.531, de 16 de abril de 1968 (Código de Posturas) e legislações 
específicas, condicionadas a fiscalizações posteriores. 
 

Motivo da Decisão Permitida: A presente consulta prévia para a específica atividade declarada resta Permitida em face do atendimento aos 
requisitos legais dispostos na legislação municipal vigente, referente aos itens pesquisados, seguindo-se a análise inicial e verificação preliminar 
da documentação necessária para a instrução do processo de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento junto à Prefeitura Municipal de 
Santos. 
 

Motivo da Decisão Não Permitida: A presente consulta prévia para a específica atividade declarada resta Não Permitida em face do não 
atendimento aos requisitos legais dispostos na legislação municipal vigente, referente aos itens pesquisados. 

Data da Resposta:          Santos,______ de _________________________ de 20________. 
 

_________________________________________ 

Carimbo e assinatura do Fiscal 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 REQUERIMENTO DE ANÁLISE DA VIABILIDADE EMPRESARIAL 
 

Nome do Requerente:_______________________________________________________________ 
 

Data de Retirada: ______/______/_______. 
 

 
 

______________________________________________ 
     Carimbo e assinatura do atendente    
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