
 
 

Documentos para Abertura de Inscrição Municipal - MEI 
 
- Requerimento padrão assinado pelo titular do CNPJ; 
- Preenchimento da Guia de Atualização em duas vias;  
- Cartão CNPJ impresso; 
- Certificado de Microempreendedor Individual (CCMEI); 
- Cópia dos Documentos pessoais (RG/CPF ou CNH); 
- Comprovante de Endereço. 
 

* Ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, 
ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e 
encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, conforme art. 4°, §3° da Lei 
Complementar n° 123/2006. 
 
Obs: Obrigatoriedade de endereço regularizado; 
Obs²: Caso houver atividade com preponderância de alimentos, necessária apresentação de autorização da 
Vigilância Sanitária. Outrossim, demais documentos poderão ser solicitados, conforme atividade exercida; 
Obs³: preenchimento do Requerimento padrão e Guia de Atualização deve ser feito presencialmente no 
Setor de Tributação; 
 

Documentos para Abertura de Inscrição Municipal – Autônomo 
 
- Requerimento padrão (Prefeitura); 
- Preenchimento da Guia de Atualização em duas vias;  
- Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF ou CNH); 
- Comprovante de Endereço. 
* Taxa de Expediente: 42,02 (quarenta e dois reais e dois centavos) para 2022; 
* Taxa de Vistoria: R$ 49,35 (quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para 2022; 
* Taxa de Licença: R$ 82,04 (oitenta e dois reais e quatro centavos) até 60 m². 
 
Obs: Obrigatoriedade de endereço regularizado; 
Obs²: Caso houver atividade com preponderância de alimentos, necessária apresentação de autorização da 
Vigilância Sanitária. Outrossim, demais documentos poderão ser solicitados, conforme atividade exercida; 
Obs³: preenchimento do Requerimento padrão e Guia de Atualização deve ser feito presencialmente no 
Setor de Tributação;  
  

Documentos para Abertura de Inscrição Municipal - Profissional Liberal 
 
- Requerimento padrão (Prefeitura); 
- Preenchimento da Guia de Atualização em duas vidas; 
- Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) 
- Cópia da Carteira Profissional e 
- Cópia do Comprovante de Residência. 
 
Obs: Taxa de Expediente: R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos); 
Taxa de Vistoria: R$ 49,35 (quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos); 
ISS Anual / Proporcional - Consultar junto ao Setor. 



 
  
Para Abertura de Inscrição Municipal para empresa com natureza jurídica de sociedade empresária, 
sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada, o pedido será feito por meio da 
JUCESP (VIA RÁPIDA EMPRESA).   
 


