DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL
OU ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
01. Requerimento solicitando a abertura de Inscrição Municipal e Alvará de Licença;
02. Declaração do Cadastro de Contribuinte (DECA) preenchida, com todas as
informações competentes ao contribuinte;
03. Cópias autenticadas do CPF e RG dos sócios da empresa ou responsáveis, com
procuração (se for o caso);
04. Cópia do Comprovante de endereço da empresa, n° de telefone e dados completos do
contador;
05. Cópia do Alvará de Vistoria do Bombeiro (AVCB) ou Certificado de Licença do
Corpo de Bombeiros (CLCB). Obs:protocolos não são aceitos;
06. Cópia do documento do imóvel onde está sediada a empresa, caso seja o
proprietário, se o imóvel é locado, apresentar cópia do contrato de locação;
07. Caso a atividade seja de prestação de serviços, necessário se faz, declaração constando
que o endereço é utilizado para correspondência da empresa e a atividade será exercida no
local da prestação de serviços. (assinar e reconhecer firma);
08. Alvará da Vigilância Sanitária, se a atividade exigir;
09. CADESP (DECA ESTADUAL), Pessoa Jurídica;
10. Comprovante de Inscrição do CNPJ;
11. Cópia do Contrato Social e suas alterações (JUCESP)/Estatuto ou Ata de constituição da
empresa/instituição;
12. Requerimento de Empresário, caso o enquadramento da empresa seja ME;
13. Declaração de Enquadramento, caso o enquadramento da empresa seja ME);
14. CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), caso a atividade
exercida exija;
15. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado de SP – JUCESP, caso o
enquadramento da empresa seja Microempreendedor Individual (MEI);
16. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, caso seja este o
enquadramento;
17. Requerimento para a Utilização de Passeio Público, caso ocorra utilização (Sujeito a
análise e deferimento)
OBS: Cópias registros autenticados: Advogado: OAB; Arquiteto: CAU; Contador: CRC;
Corretor: CRECI; Dentista: CRO; Engenheiro: CREA; Fisioterapeuta: CREFITO; Igreja e
associações: ATA e/ou estatuto; Massoterapeuta: CBM; Médico: CRM; Professor(a)
Educação Física: CREF; Transportador/Taxista: CNH e doc. do(s) veículo(s) Outros:
Comprovante ou Registro do profissional liberal, de acordo com sua atividade.

