
ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 
 
 Eu ___________________________________, RG _____________________ responsável 
                (nome)                                                                                                          (número) 

pelo estabelecimento _____________________________________________________________ 
                                    (razão social) 

sito à Av./ Rua ___________________________________________________ número ________ 

bairro ___________________________ sala _______ / andar ______ telefone _______________ 

venho declarar que o imóvel em questão está de acordo com o projeto aprovado pela Prefeitura 

Municipal de Campinas, não possuindo áreas irregulares e/ ou clandestinas. 

 Declaro ainda as seguintes informações: 

1) Uso pretendido _______________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     (descrever atividade conforme objeto do contrato social). 

2) Horário de funcionamento pretendido 

    2a à 6a    das ____:____ às ____:____  horas. 

    Sábado  das ____:____ às ____:____  horas. 

    Domingos/Feriados  das ____:____ às ____:____ horas. 

3) Área construída ocupada pela atividade _____________ m2. 

3.1) A atividade ocupa o prédio todo? (  ) Sim. (  ) Não 

     __________________________________________________________ 
     Se não, indicar os cômodos ocupados e anotar na planta anexada.  

4) O imóvel possui _______ vagas (2,00 x 4,20m) 

5) O imóvel possui _______  andar(es). 

6) Anexar ao documento 04 (quatro) fotos. 
    Foto 1 – Frente do imóvel. 
    Foto 2 – Lateral direita. 
    Foto 3 – Lateral esquerda. 
    Foto 4 – Fundos do imóvel. 
Obs.: No caso de edifício com mais de 03 (três) andares desde que não use o térreo ou subsolo, 
Shopping e Hipermercado não necessita atender os itens 4, 5 e 6. 
7) Anexar cópia do RG e C.P.F. 

8) A empresa é optante do simples nacional? (  ) Sim. (  ) Não 

Caso positivo, anexar cópia da opção. 
 
9) A empresa é M.E.I (Microempreendor Individual) ? (  ) Sim. (  ) Não 

Caso positivo, anexar documento comprobatório. 

                                       

                               ____________________________________ 
                                                      Assinatura. 

A prestação de informações inverídicas ocasionará o cancelamento do alvará de uso, bem 
como, sujeitará o infrator às penas da Lei ( C. P. Artigo 299). 
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