
EMISSÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
 

A Inscrição Municipal é documento obrigatório, e todo estabelecimento deverá solicitar 

o seu registro junto a Prefeitura Municipal. Sua previsão legal é embasada nos Art. 43 e 44 da 

Lei n°. 2152/1993. 

 

PESSOA JÚRIDICA 

 
Os processos de emissão da Inscrição Municipal e Emissão de Licenças 

(Localização, Vigilância Sanitária, Bombeiros), seja, para primeiro estabelecimento, alteração 

de atividades, endereço ou razão social, são realizados através do site 

http://www.empresafacil.pr.gov.br/. 

 

No entanto algumas entidades, como Associações, Sociedades Anônimas, Sociedades 

Civis e outras, não utilizam o sistema da Empresa Fácil para emissão de Inscrição Municipal, 

portanto, o processo deve ser requerido diretamente na Prefeitura Municipal, apresentando os 

seguintes documentos. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 

 Formulário de Inscrição Municipal devidamente preenchido e assinado pelo 

proprietário ou procurador (a procuração deve ser com firma reconhecida); 

 Consulta Prévia de Localização APROVADA; 

 Cópia da Matricula do imóvel ou Carnê do IPTU (folha de rosto, aonde econtra-se os 

dados do contribuinte); 

 Cópia dos documentos pessoais do requerente, e do procurador quando houver; 

 Cópia Cartão CNPJ; 

 Cópa Contrato Social ou Estatuto Social registrado no orgão responsável. 

 

CUSTO: 

 

 Não há custos. 

 

AUTÔNOMOS 

 
É necessária a apresentação dos seguintes documentos junto a Prefeitura Municipal: 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 

 Formulário de Inscrição Municipal devidamente preenchido e assinado pelo 

profissional; 

http://www.empresafacil.pr.gov.br/


 Consulta Prévia de Localização APROVADA; 

 Matricula do imóvel ou Carnê do IPTU (folha de rosto, aonde econtra-se os dados 

do contribuinte); 

 Cópia dos documentos pessoais do profissional autônomo; 

 Cópia do Certificado/Diploma e Carteira Profissional; 

 Contrato Social ou Estatuto Social registrado no orgão responsável; 

 

CUSTO: 

 

 Não há custos 

 

 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) 

 
O contribuinte que pretende desenvolver uma atividade econômica que pode ser 

enquadrada      na modalidade de Microempreendedor Individual, conforme Lei Complementar 

n° 123/2006 e a Resolução CGSN n° 140/2018, deve solicitar a Inscrição Municipal diretamente 

no Centro Empresarial da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Tecnológico. 


