DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PEDIDO DE ALVARÁ
EMPRESAS:













Solicitação de Viabilidade de Instalação;
Requerimento (disponível no site da Prefeitura);
Xerox do comprovante de Inscrição no CNPJ;
Xerox do Contrato Social ou Declaração de Firma Individual e suas alterações;
(registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em Cartório de Registro
de Título e documentos);
Xerox da Identidade e CPF dos sócios da empresa;
Comprovante de residência dos sócios da empresa; (conta de água ou luz).
Xerox da ficha de cadastramento e declaração de enquadramento na Secretaria da
Fazenda do Estado; (Inscrição Estadual);
Alvará de Prevenção Contra Incêndios, fornecido pelo Corpo de Bombeiros;
Xerox da escritura, matrícula no registro de imóveis, carnê do IPTU, contrato de
promessa de compra e venda e, em caso de locação – contrato de locação;
Prestadores de serviço devem apresentar Termo de adesão ao DEISS;
Identificação do Imóvel; (disponível na prefeitura);
Ponto de referência – Anexar declaração, disponível no protocolo da prefeitura.

AUTÔNOMOS:










Requerimento (disponível no site da prefeitura);
Xerox da Identidade e CPF;
Xerox do Curso de Atividade;
Xerox da identidade do conselho de classe a que pertence;
Alvará de prevenção contra incêndios, fornecido pelo corpo de bombeiros;
Xerox da escritura, matrícula no registro de imóveis, carnê do IPTU, contrato de
promessa de compra e venda e, em caso de locação – contrato de locação;
Identificação do imóvel – disponível na prefeitura;
Anuidade do conselho de classe;
Comprovante de residência; (conta de água ou luz).

AMBULANTES:





Xerox da identidade e CPF;
Comprovante de endereço – conta de luz ou água;
Outros documentos a critério da fiscalização;
Ver documentação no link Documentos para Alvará Sanitário para Ambulantes;

*** Site da Prefeitura – www.novasantarita.rs.gov.br ***
OBSERVAÇÕES:
1 – O presente formulário é o requerimento padronizado para fins de obtenção da inscrição
cadastral de Nova Santa Rita;
2 – O requerente informará todos os dados possíveis solicitados no averso, bem como
exibirá os comprovantes à fiscalização para simples conferência;

3 – O protocolo de tal requerimento somente servirá de comprovante do pedido de licença
para atividade pretendida, não criando outros direitos ao interessado.

