PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRÂNSITO

1- Alvarás de Funcionamento
O que é Alvará de Localização e Funcionamento?
Documento emitido pela prefeitura autorizando o funcionamento de empresas, profissionais
autônomos ou entidades sem fins lucrativos em determinado endereço.
Para a liberação serão observadas principalmente as exigências em relação ao regime
urbanístico municipal, condições do imóvel, condições sanitárias, ambientais e de prevenção e
proteção contra incêndio.

Quem deve possuir Alvará de Funcionamento?

Toda pessoa física ou jurídica que para o exercício de suas atividades, com ou sem finalidade
lucrativa, possua estabelecimento relacionados com a produção, comercialização,
industrialização, prestação de serviços, guarda ou depósito, caracterizando-se pela existência,
total ou parcial, de pessoal, materiais, máquinas, mercadorias, estrutura organizacional ou
administrativa, instrumentos, veículos e equipamentos necessários ao exercício das atividades.

Qual o primeiro passo a ser seguido para a liberação do Alvará de Funcionamento?

Primeiramente, deve ser solicitada uma vistoria prévia no endereço pretendido através de
formulário próprio disponível no site da Prefeitura Municipal de Lavras, ou diretamente na
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana

Onde encaminhar a documentação para a liberação do Alvará de Funcionamento?

Deverá ser protocolada diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Mobilidade Urbana, ou encaminhada por e-mail para o endereço eletrônico:
detec@lavras.mg.gov.br

Quem deve solicitar o Alvará Especial para Eventos?

Qualquer contribuinte que pretenda realizar eventos abertos ao público em geral, com ou sem
cobrança de bilheteria, exceto eventos particulares (aniversários e casamentos)
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Telefone para contato (35) 3694-4030

e-mail: detec@lavras.mg.gov.br

3- Abertura de empresas – empresário individual e sociedade limitada

Qual a documentação necessária para se fazer a abertura de uma empresa individual ou
de uma sociedade limitada?
Primeiro, solicitar parecer da DETEC; apresentar pareceres na unidade Minas Facil.; enviar
consulta de viabilidade. Com a resposta deferida, solicitar o DBE da RFB
e preencher o módulo integrador, pagar o DAE e enviar o processo pelo registro digital.
Empresário individual - basicamente, necessário enviar digitalmente: o requerimento do
empresário, a Capa de Processo,fotocópia da carteira de identidade do empresário autenticada
em cartório, caso ele não assine digitalmente (e a procuração pública devida, se for o caso).
Sociedade Empresária Limitada - basicamente, necessário enviar digitalmente: o instrumento de
contrato social gerado pelo módulo integrador, a Capa de Processo, fotocópia da carteira de
identidade dos administradores, autenticadas em cartório, caso não assinem digitalmente (e a
procuração pública devida, se for o caso).
Obs.: caso a empresa deseje enquadrar-se como microempresa ou empresa de pequeno porte,
deve-se indicar o evento de enquadramento no módulo integrador e anexar o formulário do
enquadramento como anexo do processo digital

4- Procuração Anexa Ao Processo Em quais casos a Jucemg não exige que a procuração
seja arquivada previamente? Ou seja, em quais casos será possível anexar a procuração ao
processo que se pretende arquivar (e, logo, não será necessário pagar um DAE próprio
para o arquivamento da procuração)?

Para inscrição de qualquer tipo juridico, ( nesse caso a procuração obrigatoriamente deve ser
publica)
para alterações simples ( alteração de atividades, endereço, enquadramentos, nome empresarial)
e para extinções.

5- Registro digital Como realizar o registro digital?
Deve-se preencher a Consulta de Viabilidade e o módulo integrador e gerar o DBE. Após, devese clicar em Registro Digital, dentro do Portal de Serviços e avançar até concluir o envio
eletrônico dos documentos.
No registro digital, é necessário anexar os documentos de identidades dos
administradores?
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Não. É dispensada a apresentação de cópia autenticada do documento de identidade do
administrador eleito bem como do signatário da Capa de Processo/requerimento.

Quem deve assinar o ato principal que se pretende arquivar pelo registro digital?
Se AGE/AGO de S/A ou cooperativa pode ser assinada:
- digitalmente por todos os presentes (no final da ata deve constar o nome de todos que assinam
a ata e informar que estes assinam digitalmente); ou
- digitalmente somente pelo Presidente ou Secretário da Assembleia devendo, nesse caso, conter
certificação de que é cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio (indicar o nome dos
presentes que assinaram o livro, em seguida constar o texto de conferência com o original
lavrado no livro e, por fim, indicar que a cópia foi assinada digitalmente pelo Presidente/
Secretário da Assembleia e indicar o seu nome completo).

6- Baixa De Empresa Por Falecimento
Quais providências devem ser tomadas para dar baixa de uma sociedade empresaria
limitada por falecimento de um dos sócios? Poderá ser arquivado o distrato antes da
conclusão do inventário?
Providenciar o distrato social após conclusão do inventário e trânsito em julgado. Caso o
inventário não tenha sido concluído poderá a parte interessada solicitar em juízo um alvará
judicial.

Minas fácil: (35)3821-5053

7- Microempreendedor individual - MEI
Quem pode ser MEI?
Para um empreendedor se tornar MEI, ele precisa cumprir alguns critérios. O primeiro é o limite
de faturamento da empresa, que pode ser no máximo de R$ 60 mil. Então, se o empreendedor
prevê um faturamento maior que esse, deve pesquisar outro tipo de empresa. A pessoa também
não pode ser sócia de nenhuma outra empresa, nem que ela esteja inativa. Além disso, não é
permitido ter sócios e é preciso exercer uma das 500 atividades previstas no Portal do
Empreendedor. www.portaldoemepreededor.mg.gov.br
Pontos de atenção antes da formalização:
- Verificar se recebe algum benefício previdenciário (Exemplo: Aposentadoria por invalidez,
Auxílio Doença, Seguro Desemprego, etc.).
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-Procurar a Prefeitura Municipal de Lavras para verificar se a atividade pode ser exercida no
local desejado.
- Verificar se as atividades escolhidas podem ser registradas como MEI (consultar Portal do
Empreendedor).
Situações que NÃO permitem a formalização como MEI:
- Pensionista e Servidor Público Federal em atividade. Servidores públicos estaduais e
municipais devem observar os critérios da respectiva legislação, que podem variar conforme o
estado ou município.
- Estrangeiro com visto provisório (formalizar apenas mediante apresentação do RNE –
Registro Nacional de Estrangeiros, pois este é o “visto permanente”).
- Pessoa que seja titular, sócio ou administrador de outra empresa.
O que é a Consulta Prévia de endereço e atividade? Onde fazer a consulta prévia?
A consulta prévia é uma pesquisa realizada junto à Prefeitura para o cidadão verificar e
confirmar se o endereço ou local desejado para estabelecer o seu negócio é passível de
instalação de atividade da empresa ou não.
O órgão responsável para responder a consulta prévia é a prefeitura municipal. É ela que avalia
se o endereço é indicado para estabelecer a sua empresa é passível ou não de instalação da
atividade comercial ou prestação de serviços pretendida.
O Microempreendedor Individual - MEI poderá trabalhar na própria residência?
Antes de se formalizar, o MEI deve verificar junto à Prefeitura se no endereço residencial
poderá ser instalado seu negócio, conforme Legislação Municipal.
O empreendedor pode escolher outra atividade se a sua não estiver na lista?
Não é aconselhado se cadastrar em uma atividade que não é exatamente a que irá exercer. Isso
pode gerar algumas implicações, que fariam o empreendedor ter que fechar a empresa logo
depois de abri-la.
O empreendedor pode se formalizar sozinho?
Primeiramente, o contribuinte deverá procurar a Sala do Empreendedor na Prefeitura Municipal
de Lavras, para fazer a solicitação de vistoria. É o município que regulamenta cada atuação e é
preciso verificar se sua atividade pode ser praticada no endereço que gostaria, para
posteriormente formalizar sua empresa no Portal do Empreendedor, encaminhando os
documentos exigidos no parecer emitido pelos fiscais, para emissão do Alvará de
Funcionamento.
Onde posso tirar dúvidas sobre o alvará do Microempreendedor Individual- MEI?
Inicialmente no Portal do Empreendedor. Persistindo a dúvida, é recomendado ao MEI dirigirse à Prefeitura ou ao SEBRAE.
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Sala do Empreendedor (35) 3694-4067

e-mail: saladoempreendedor@lavras.mg.gov.br

8- O que é a UAITEC?
A Rede UAITEC - Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais - é um programa do
Governo de Minas, em parceira com a Prefeitura Municipal de Lavras, coordenado pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(SEDECTES), e em Lavras pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Mobilidade Urbana,que visa oferecer, de forma gratuita, qualificação profissional
por meio da implantação de uma rede de polos de educação a distância e presencial.
Estrutura
Cada polo UAITEC conta com:
 Duas salas de Educação a Distância, com capacidade média de 25 alunos em cada uma,
conectadas através de um avançado sistema de videoconferência, TVs de LED, além de
Lousa Interativa Digital com Sistema Multimídia
 Salas de Informática
 Acesso aos Laboratórios Virtuais
 Acesso a várias Bibliotecas Virtuais

Todos os ambientes possuem acessibilidade para deficientes físicos.
Público alvo
Comunidade em geral que busca o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, e aos
que desejam a qualificação profissional, em busca do primeiro emprego ou aperfeiçoamento
para retorno ao mercado de trabalho.
Como é feito a inscrição nos cursos?
O interessado deve procurar a Unidade e preencher uma ficha cadastro, apresentando CPF e RG.
Qual o preço dos cursos?
Os cursos são totalmente gratuitos.
Pode fazer mais de um curso?
Sim, desde que seja de áreas diferentes.
Qual a idade para matricular nos cursos?
Não existe idade para matricular nos cursos, pois cada curso tem sua exigência atendendo a
todas as faixas etárias.
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Onde posso obter outras informações?
www.uaitec.mg.gov.br/ Tel.: (35) 3694.4158 / E-mail: lavras@uaitec.mg.gov.br
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