PESSOA JURÍDICA
PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO
PRESENCIAL OU ELETRÔNICO – SISTEMA SIL

1º PASSO
Quando se tratar de pedido de licenciamento (alvará de funcionamento) para inscrição de
CCM – Cadastro de Contribuinte Mobiliário e das seguintes alterações:
Atividade/ Endereço/ Razão Social
Antes de solicitar a inscrição on line ou protocolar junto ao Departamento de Rendas
Mobiliárias – DRM (1º andar), os documentos fiscais para abertura e/ ou alterações acima
descrita, deverá ser solicitado o CERTIFICADO INTEGRADO DE LICENCIAMENTO (SIL).
Para solicitar o pedido deste CERTIFICADO, acessar o site (www.pmmc.com.br), selecionar
o link SIL – Sistema Integrado de Licenciamento (www.sil.sp.gov.br) e solicitar o
licenciamento.
Obs.: O SIL trata de um Sistema de Integração de Licenciamento que busca unificar as
exigibilidades condizentes aos órgãos licenciadores tais como – Prefeitura de Mogi das
Cruzes, Bombeiros, CETESB e Vigilância Sanitária em um único canal de comunicação,
viabilizando a desburocratização, através de integração sistêmica entres estes, interagindo
diretamente com o empresário ou contabilista.

2º PASSO
Concluída a fase anterior, deverão ser tomados os seguintes passos:
1. No caso de protocolar junto ao Departamento de Rendas Mobiliárias – DRM, além
dos formulários devidamente preenchidos acompanhados dos demais documentos
necessários para abertura e alteração de inscrição a ser encontrado no site
www.pmmc.com.br, deverá ainda,
2. Apresentar o CERTIFICADO INTEGRADO DE LICENCIAMENTO ( SIL )
3. No SIL, nos casos em que a atividade é considerada de alto risco ou por outros
motivos em que não seja possível imediatamente a expedição do referido certificado,
motivado pela necessidade de entrega de documentos presencialmente, no ato do
pedido de inscrição e suas alterações poderá ser apresentado o protocolo da
solicitação junto ao SIL ( desde que a viabilidade esteja favorável ) + protocolo de
entrada junto aos demais órgãos caso os mesmos não estejam licenciados no SIL.
4. No caso de inscrição do CCM on line, deverá ser informado o protocolo do SIL no
próprio cadastro.

5. Quando se tratar somente das seguintes alterações cadastrais – capital e sócios,
não será preciso requerer o CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
(SIL). Para estes casos, os formulários e demais documentos (item 1) deverão ser
providenciados de acordo as instruções acima.
6. Quando se tratar somente de renovação deverá proceder com o solicitação no
Sistema Integrado de Licenciamento e de acordo com o grau de risco deverá seguir
as orientações acima
7. Nos casos onde a atividade a ser licenciada for de alto risco, deverá utilizar o
Requerimento para Licenciamento efetuando a juntada dos documentos de acordo
com cada atividade econômica.

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO INTEGRADO DE
LICENCIAMENTO (SIL) – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

1º PASSO
Quando se tratar de pedido de alvará de funcionamento ou renovação do mesmo (
Decreto 6352/2005 e Lei Complementar 38/2005 ); a partir de 21/06/2010 foi instituído o
Certificado Integrado de Licenciamento – CIL ( Decreto Estadual 55.660 de 30.03.2010),
que passou a emitir eletronicamente o licenciamento de qualquer atividades estabelecida no
município.
Obs.: O SIL trata de um Sistema de Integração de Licenciamento que busca unificar as
exigibilidades condizentes aos órgãos licenciadores tais como – Prefeitura de Mogi das
Cruzes, Bombeiros, CETESB e Vigilância Sanitária em um único canal de comunicação,
viabilizando a desburocratização, através de integração sistêmica entres estes, interagindo
diretamente com o empresário ou contabilista.
O CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO (CIL) deverá ser solicitado através
do site (www.pmmc.com.br), selecionar o link SIL – Sistema Integrado de Licenciamento
(www.sil.sp.gov.br) e solicitar o licenciamento.
No SIL, nos casos em que a atividade é considerada de alto risco ou por outros motivos em
que não seja possível imediatamente a expedição do referido certificado, motivado pela
necessidade de entrega de documentos presencialmente, o interessado deverá protocolar
junto a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes a solicitação do licenciamento que será
liberado posterior através do SIL o Certificado Integrado de Licenciamento.

