PESSOA JURÍDICA SEM REGISTRO NA JUCEMAT

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇAO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO
E/OU FUNCIONAMENTO (ALVARÁ 2019) PARA PROCESSO DE PESSOA
JURIDICA SEM REGISTRO NA JUCEMAT.
Para obtenção do Alvará de licença de Funcionamento o interessado deverá entrar com
processo solicitando a inscrição no Cadastro Mobiliário do Município de Cuiabá, de
acordo com a Lei Complementar 043/97, e documentação constante no Decreto
4096/2003 e suas alterações pelo Decreto 5131/2012.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
1- BCM (Boletim de Cadastro Mobiliário), devidamente preenchido e assinado pelo
Contribuinte ou Representante Legal, anexar copia do RG,CPF e do documento que lhe
outorgue tais poderes (Procuração),
2- Cópia VIABILIDADE e LICENCIAMENTO devidamente aprovado, contribuinte deverá solicitar no
site portalservicos.jucemat.mt.gov.br (Devidamente Impressa).
3- Todos os processos de novas inscrições e/ou alterações deverão conter o nome do contador
responsável e a inscrição no CM do contador ou empresa de contabilidade:
a) Se o contador não tiver CM, o mesmo deverá solicitar primeiramente sua inscrição no CM;
b) Se o contador for funcionário da empresa, deverá anexar copia da Carteira de Trabalho
comprovando ser funcionário da empresa que esta solicitando a inscrição;
c) Se o contador for de outro município, apresentar copia do Alvará do Município onde estiver
estabelecido.
4 - Cópia do Contrato Social e a ultima Alteração Contratual, Ata de criação/alteração e Estatuto
devidamente registrada no Cartório ou OAB.
5 - Cópia do Cartão CNPJ;
6 - Cópia do RG e CPF dos Sócios ou Diretor Presidente;
7 - Cópia da Inscrição Imobiliária (IPTU) do estabelecimento;
8 - Se o estabelecimento se localizar em condomínio, anexar Declaração de Anuência do
Condomínio, devidamente assinada pelo Síndico, com identificação e telefone para contato;
9 - Se proprietário do imóvel, apresentar Documento comprobatório (Contrato de compra/venda
e/ou matrícula atual). Se locatário, apresentar contrato de locação com firma reconhecida, ambas
às partes;
10- Se o imóvel estiver em área tombada pelo Patrimônio Histórico, apresentar Certidão do
IPHAN.

