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MANUAL DO CLIENTE PARA 
ABERTURA DE EMPRESA

1- Informações e documentos necessários:

Sócios:

- Trazer 02 cópias autenticadas a menos de 60 dias da cédula de 

Identidade (RG) e CPF de todos os sócios ou do empresário;

- Trazer 01 cópia simples do comprovante de residência dos 

sócios;

- Trazer cópia simples da certidão que comprove o estado civil, 

se for o caso.

Local:

- Trazer 01 cópia simples do comprovante de endereço da 

empresa. Obs.: o endereço terá que estar completo, 

juntamente com o bairro e o CEP da mesma;

- Trazer 01 cópia simples da inscrição imobiliária (IPTU) do 

local onde será instalada a empresa;

Razão Social:

- Definir um nome para a empresa que será previamente 

consultado na Junta Comercial. Obs.: Poderá ser consultado 

até 3 nomes, em cada consulta.

Capital Social e a Participação Societária:

- Definir o valor do capital a ser investido e a forma;

- Definir o prazo para integralização deste capital;

-  Definir a participação de cada sócio em valor ou 

porcentagem.

Ramo de Atividade:

- Definir o ramo de atividade da empresa;

Alertamos que de acordo com o ramo de atividade poderá ser 

exigido registro em outros órgãos, tais como IAP, IBAMA, 

Conselhos Regionais Profissionais, Embratur, Etc., que 

deverão ser providenciados pelo interessado e auxiliados pelo 

escritório.

Administração da Empresa:

- Definir qual ou quais será (ão) os sócio(s) administrador (es) 

da empresa, que obrigatoriamente receberão remuneração 

através do pró-labore e contribuição para o INSS.

2- Registro da Empresa:
Após a definição dos itens acima será elaborado o contrato 

social, que seguirá os passos abaixo:

- Consulta prévia do nome empresarial;

- Consulta prévia para requerer alvará de licença;

- Registro na Junta Comercial ou no Cartório de Títulos e 

Documentos;

- Registro na Receita Federal para emissão do CNPJ;

- Obtenção do Alvará, que serão realizadas vistorias da 

Prefeitura, Vigilância Sanitária (se for o caso) e Corpo de 

Bombeiros. É de extrema importância que o responsável da 

empresa esteja presente no momento das vistorias. Após a 

emissão do alvará, o mesmo deverá ser fixado em local visível 

no estabelecimento.

- Registro na Receita Estadual (se for o caso), para emissão da 

inscrição estadual. 

Obs.: Tratando-se de microempresa/empresa de pequeno 

porte optante pelo SIMPLES NACIONAL, a obtenção do alvará 

junto a prefeitura e a inscrição estadual (se for o caso) deverão 

ocorrer antes do prazo de 180 dias contados da data do registro 

da empresa na Junta Comercial, não ocorrendo a obtenção do 

alvará e/ou inscrição estadual neste prazo a empresa não será 

incluída no SIMPLES NACIONAL e será penalizada pelas multas 

das obrigações acessórias e demais prejuízos.

                                                     

3 – Custos da Legalização: 

Honorários para Legalização:__________________________

Outras taxas: _______________________________________

Estimativa de honorários mensais: _____________________
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