O QUE É ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO SIMPLIFICADO?
O Alvará de Funcionamento Simplificado é mais um produto que visa à desburocratização e a
promoção do desenvolvimento social, urbano e econômico de nossa cidade, garantido ao
empreendedor a emissão do licenciamento de funcionamento em até 48 horas, de maneira ágil,
correta e segura.
O Alvará de Funcionamento Simplificado destina-se a formalizar o exercício de atividades
econômicas ou não, que atendam às condições e obrigações impostas na Consulta de Viabilidade
Locacional e que, cumulativamente, apresentem as seguintes características:
I – Área construída do estabelecimento igual ou inferior a 300m² e até 02 (dois) pavimentos;
II – Local de reunião com público de até 100 pessoas;
III – Atividade (s) classificada (s) pela Vigilância Sanitária como "Baixo Risco Sanitário";
IV – Atividade (s) classificada (s) pela AMA - Agência Municipal do Meio Ambiente de Sobral ou pela
SEUMA - Superintendência Estadual do Meio Ambiente como "Baixo Risco Ambiental";
V – Atividade (s) classificada (s) pelos demais órgãos municipais responsáveis pelo licenciamento
como Baixo Risco ;
VI – Não faça uso de equipamento sonoro.
Uma vez obtida à análise favorável da Consulta Prévia de Viabilidade Locacional e Aceite do Termo
de Ciência e Responsabilidade, o Alvará de Funcionamento Simplificado estará apto a ser expedido
independentemente de qualquer vistoria prévia, caso seja classificado como Baixo Risco , ficando
o estabelecimento obrigado a obter, em até 120 (cento e vinte) dias corridos, os demais
licenciamentos aplicáveis perante os órgãos licenciadores.
O Alvará de Funcionamento é o documento que autoriza o início do funcionamento de atividades,
só sendo possível desempenhá-las após a sua emissão.
Através de mais um produto do Projeto Simplifica Sobral, a Prefeitura Municipal passa a estimular
o crescimento econômico através do empreendedorismo, promovendo o crescimento ordenado da
cidade.

Mais informações: Célula de Alvará de Funcionamento e Demais Autorizações - Fone: (88) 3677 1230
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