
DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DE VERIFICAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO PARA EMPRESAS 

 Contrato social/requerimento do empresário/estatuto/Ata (atualizado)  

 Cartão do CNPJ atualizado  

 Certidão do CRC do responsável contábil  

 Comprovante de endereço conforme o Decreto nº 7801/2020 

 Comprovante de responsabilidade técnica (se a atividade exigir) 

 Laudo do corpo de bombeiros vigente (se tiver) 

 Laudo da vigilância sanitáriavigente (se tiver) 

OBSERVAÇÕES: 

 Se o estabelecimento for construção nova será necessário certidão de conclusão da obra; 

 Verificar o número de vagas exigido para o exercício da atividade conforme Lei de 

Zoneamento vigente; 

 Após a análise documental poderão ser exigidos outros documentos necessários para 
liberação das atividades solicitadas. 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ALVARÁ DE VERIFICAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO PARA EMPRESAS 

 Contrato social/requerimento do empresário/estatuto/Ata (atualizado)  

 Cartão do CNPJ atualizado  

 Certidão do CRC do responsável contábil  

 Comprovante de endereço conforme o Decreto nº 7801/2020  

 Comprovante de responsabilidade técnica (se a atividade exigir) 

 Laudo do corpo de bombeiros vigente (se tiver) 

 Laudo da vigilância sanitáriavigente (se tiver) 

OBSERVAÇÕES: 

 Se o estabelecimento for construção nova será necessário certidão de conclusão da obra; 

 Verificar o número de vagas exigido para o exercício da atividade conforme Lei de 

Zoneamento vigente; 

 Após a análise documental poderão ser exigidos outros documentos necessários para 
liberação das atividades solicitadas. 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE VERIFICAÇÃO 

E FUNCIONAMENTO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 Contrato social/requerimento do empresário/estatuto/Ata (atualizado)  

 Certidão do CRC do responsável contábil  

 Declaração de não alteração de atividades e endereço, conforme modelo no constante no 

Anexo VIII do Decreto nº 7801/2020 

 Laudo do corpo de bombeiros vigente (se tiver) 

 Laudo da vigilância sanitária vigente (se tiver) 

OBSERVAÇÃO: 

 Após a análise documental poderão ser exigidos outros documentos necessários para 
liberação das atividades solicitadas. 

 



DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE VERIFICAÇÃO 

E FUNCIONAMENTO PARA EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

 Contrato social/requerimento do empresário/estatuto/Ata (atualizado)  

 Cartão do CNPJ atualizado  

 Certidão do CRC do responsável contábil  

 Comprovante de endereço conforme o Decreto nº 7801/2020  

 Comprovante de responsabilidade técnica (se a atividade exigir) 

 Laudo do corpo de bombeiros vigente (se tiver) 

 Laudo da vigilância sanitáriavigente (se tiver) 

OBSERVAÇÃO: 

 Após a análise documental poderão ser exigidos outros documentos necessários para 
liberação das atividades solicitadas. 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE BAIXA DE ALVARÁ  

 Alvará original ou declaração de extravio reconhecida assinatura do empresário  

 Cartão do CNPJ para empresas e CPF/ RG para autônomos  

 Tratando-se de empresas prestadoras de serviço deverá fazer levantamento fiscal  

 Contrato social/Distrato Social/Requerimento do Empresário/Estatuto/Ata (atualizado)  

 

DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ATESTADO DE FUNCIONAMENTO  

 Cópia do Alvará de Funcionamento Vigente  

 Cópia do Cartão do CNPJ 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DE VERIFICAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO/RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO PARA AUTÔNOMOS SEM ÁREA  

 CPF 

 RG 

 Certidão de bons antecedentes (Polícia Civil ou Fórum) 

 Comprovante de endereço em nome do empresário  

 Comprovante de responsabilidade técnica (se a atividade exigir) 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DE VERIFICAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO/RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO PARA AUTÔNOMOS COM ÁREA  

 CPF 

 RG 

 Certidão de bons antecedentes (Polícia Civil ou Fórum) 

 Comprovante de endereço em nome do empresário  

 Comprovante de responsabilidade técnica (se a atividade exigir) 

 Laudo do corpo de bombeiros vigente (se tiver) 

 Laudo da vigilância sanitáriavigente (se tiver) 


