
 
ABERTURA DE PROCESSO BUSCA PRÉVIA – ( PESSOA JURÍDICA ) 

 
1) Consulta de Viabilidade aprovada; 
2) Capa do Processo; 
3) Termo de Autenticação; 
4) Contrato Social; 
5) Cartão CNPJ; 
6) Declaração da área utilizada e CNAE; 
7) Declaração de responsabilidade do contador, a qual deverá constar endereço, e-mail e telefone do 

contador; 
8) Xerox do CRC do contador; 
9) Guia de IPTU do imóvel em nome do Requerente ou do Sócio Majoritário ou Gerente; 

Inexistindo o documento referido no Item 09, deverá ser apresentado Título de propriedade (caso o 
imóvel pertença à empresa ou a algum dos sócios), ou Contrato de locação (para imóveis locados), ou  
Autorização de utilização do proprietário, mais o documento de Identidade do mesmo (caso o imóvel 
seja cedido ou “emprestado”). 

10)  Formulário para abertura de empresas (Preenchido) 
11)  Relatório de Caracterização do Empreendimento para empresas de Alto Risco Conforme Resolução 

CGSIM N° 24, de 22 de junho de 2010. (Preenchido) 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ABERTURA DE PROCESSO BUSCA PRÉVIA – (MEI - Micro Empreendedor Individual) 

 
1) Certificado de MEI – Micro Empreendedor Individual; 
2) Cópia do Enquadramento Simples Nacional, com data atualizada; 
3) Cópia da Identidade, CPF e Comprovante de endereço do Empreendedor; 
4) Cartão CNPJ; 
5) Declaração da área utilizada; 
6) Guia de IPTU do imóvel em nome do Requerente ou do Sócio Majoritário ou Gerente; 
Inexistindo o documento referido no Item 09, deverá ser apresentado Título de propriedade (caso o 
imóvel pertença à empresa ou a algum dos sócios), ou Contrato de locação (para imóveis locados), ou  
Autorização de utilização do proprietário, mais o documento de Identidade do mesmo (caso o imóvel 
seja cedido ou “emprestado”). 
7) Formulário para abertura de empresas (Preenchido) 
 

 
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ABERTURA DE PROCESSO BUSCA PRÉVIA – ( AUTÔNOMO ESTABELECIDO NO MUNICÍPIO ) 

 
1) Identidade e CPF; 
2) Comprovante de Endereço; 
3) Carteira de registro de Órgão de Classe se houver; 
4) Declaração de área utilizada; 
5) Guia de IPTU do imóvel em nome do Requerente ou do Sócio Majoritário ou Gerente; 
6) Inexistindo o documento referido no Item 09, deverá ser apresentado Título de propriedade (caso 

o imóvel pertença à empresa ou a algum dos sócios), ou Contrato de locação (para imóveis 
locados), ou  

7) Autorização de utilização do proprietário, mais o documento de Identidade do mesmo (caso o 
imóvel seja cedido ou “emprestado”). 



 
ABERTURA DE PROCESSO BUSCA PRÉVIA – (AUTÔNOMO) 

 
1) Identidade e CPF; 
2) Guia de IPTU do imóvel do domicílio pessoal; ou comprovação de endereço; 
3) Carteira de registro do Órgão de Classe se houver. 

 
ABERTURA DE PROCESSO BUSCA PRÉVIA – (CONDOMÍNIOS OU ASSOCIAÇÕES) 

 
1) Cartão de CNPJ; 
2) Ata de Convenção do Condomínio ou Estatuto Social ( registrada(o) em Cartório de Pessoa Jurídica 

em Nova Lima ); 
3) Documento do Representante legal eleito ( Identidade, CPF, comprovante de endereço); 
4) Declaração de responsabilidade do contador ou representante; 
5) Xerox do CRC do contador ou documento do representante legal; 
6) Declaração da área utilizada; 
7) Guia do IPTU (da área destinada à administração, ou , quando não houver, do apartamento do 

síndico ou representante legal). 
8) Formulário para abertura de empresas (Preenchido) 

 
 
 

Decreto Nº 7.785, de 23 de Novembro de 2017. 
 
 

 


