
Passo a passo para a solicitação de alvará e cadastro econômico 

Link de acesso: https://igrejinha.atende.net/cidadao/servicos/destaque/1/bloqueiascroll/1 

Se você não possui cadastro, siga os passos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observação: Preencher todos os dados solicitados, informando o e-mail correto para o recebimento de 

notificações e avisos. Após confirmar, aguardar e-mail, acessar o link informado e aguardar o e-mail de confirmação 

da finalização do cadastro. 

 

Quando o empreendedor já possui cadastro ou a solicitação de cadastro for finalizado: 

Clique em “emissão de processo digital” e em seguida “acessar”. 

 

 



 

 

 

 

 



 

*Assunto: Deverá selecionar a opção de acordo com a solicitação necessária. 

**Subassunto: Este campo é de muita importância, deve ser selecionado a opção de acordo com a 

solicitação necessária, informando se será primeiro alvará, alteração, definitivo, sanitário ou de acordo com o 

necessário. 

***Descrição da solicitação: Neste tópico você deverá selecionar com um “X” a solicitação necessária. 

 

EVENTO 

(  ) 1º ALVARÁ 

(  ) ALVARÁ DEFINITIVO 

(  ) ALVARÁ SANITÁRIO 

(  ) 2ª VIA DE ALVARÁ 

(  ) RENOVAÇÃO DE ALVARÁ AMBULANTE 

(  ) ESTUDO DE VIABILIDADE 

(  ) BAIXA DE ALVARÁ 

(  ) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ALVARÁ 

(  ) ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL 

(  ) ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 

(  ) ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES 

 

TIPO DE ALVARÁ 

(  ) NORMAL/ESTABELECIMENTO FIXO 

(  ) AUTÔNOMO 

(  ) AMBULANTE 

(  ) AMBULANTE EM VEÍCULO 

 

DADOS DAS ATIVIDADES 

(  ) LICENCIAR TODAS AS ATIVIDADES DO CNPJ 

(  ) ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL 

 

DEMAIS OBSERVAÇÕES 

 

*Observação: no campos “demais observações” você deverá informar todas as caracterísitcas necessárias 

para análise da solicitação, bem como se o endereço será ponto de referência, se será solicitado alvará para todas as 

atividades, enfim, de acordo com a solicitação de cada empreendimento. 

 



 

 

 

 

*Observação:  anexar todos os documentos solicitados. Documentos para solicitações sanitárias devem ser 

inseridos no campo “documentos opcionais”. 

 

 

Após todos os dados informados corretamente, e todos os anexos inseridos, deverá clicar em “confirmar”, 

para que o protocolo seja realizado e você poderá ter acesso ao comprovante de protocolo e o código verificador. 

 

 

Após deferimento da solicitação de alvará, você receberá um e-mail com o link para acesso e impressão do alvará. 

Ao acessar, você deverá clicar na aba anexo e poderá imprimir seu alvará. 


