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JUCIS – Junta Comercial, Industrial e de Serviços



Como consigo a cópia do contrato social da minha empresa?

Através do Site Comercial da Junta do Estado do Rio Grande do Sul jucisrs.rs.gov.br. Basta
entrar na aba integrar criar um simples cadastro e clicar na aba que diz serviços web, nesta aba
ira ter diversos tipos de certidões, para conseguir a cópia do contrato social, deve-se clicar na
aba de certidão de inteiro teor, em seguida preencher alguns dados da empresa nome ou cnpj,
ao clicar em avançar aparecerá todos os atos já arquivados na junta comercial, basta selecionar
os atos desejados e ira aparecer um número de protocolo. Abaixo terá uma guia de arrecadação,
ao pagar a guia, basta entrar novamente no site jucicrs.rs.gov.br e acessar a aba retirar
documentos e colocar o número do seu protocolo.


Onde consigo retirar uma certidão simplificada da minha empresa?

Basta acessar o site da jucisrs.rs.gov.br, ir no menu integrar, fazer uma cadastro, ou entrar
com que já possuir, clicar em serviços web, depois clicar em certidão simplificada, preencher
com nome, nire ou cnpj, irá gerar um protocolo e uma guia de arrecadação, ao pagar a guia,
basta entrar novamente na aba integrar e clicar em retirar documento.


Consigo fazer baixa da minha empresa de outra forma que não seja digital?

Não recebemos mais processos físicos em nosso escritório regional, as alterações, baixas e
aberturas de empresas devem ser feitas de forma eletrônica e assinadas digitalmente com o
certificado e Cpf.


Para alterar ou baixar minha empresa preciso que atualize o CEP, pois é uma
empresa antiga e está constando o CEP universal, como atualizar?

As atualizações de CEP e informações cadastrais devem ser solicitadas pela central de
atendimento, informando-se o Nire ou Cnpj da empresa https://jucisrs.rs.gov.br/fale-conosco
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Como faço para abrir MEI?

O MEI é feito de forma totalmente online e grátis através do site
portaldoempreendedor.rs.gov, o site é bem intuitivo, basta ir preenchendo com seus dados
pessoais, atividade a ser exercida, local onde a sua atividade é exercida, capital social e nome
fantasia.


Como fazer a declaração anual de faturamentos do MEI?

A declaração anual de faturamentos é feita através do site portaldoempreendedor.gov.br,
basta clicar na aba serviços e clicar em faça sua declaração anual de faturamentos, preencher
com o número do seu CNPJ e informar sua receita bruta anual.


Estou com MEI atrasado, como faço para pagar?

Acessando o site portaldoempreendedor.gov.br,, deve-se clicar na aba serviços e clicar em
pague sua contribuição mensal, irão aparecer diversas formas de colocar em dia seu MEI, seja
através de parcelamento, ou apenas ir gerando os boletos mensais.


Quero fazer um MEI, mas não tenho local físico onde exerço atividade, preciso de
alvará?

As atividades para ser licenciadas precisam de alvará ou certificado da Prefeitura de isenção
de alvará, no caso de exercer a atividade e não ter um lugar fixo, deve-se solicitar um alvará de
ponto de contato, apenar informando o endereço de sua residência e informar que não recebese cliente naquele local.


O que é capital social da minha empresa MEI?

O capital social é tudo aquilo que a empresa de máquinas e equipamentos para exercer a
atividade, ou seja, tudo que foi investido no negócio.


Consigo emitir nota fiscal com MEI?

Sim! É possível emitir nota fiscal com o MEI, contato que esse MEI estiver cadastrado na
Prefeitura da cidade, ou seja, com a inscrição municipal e alvará.
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O MEI já é o Alvará?

Não, ele é a forma que você constitui sua empresa CNPJ


Atividade de risco baixo não precisa mais de alvará?

Não precisa, mas dependendo da atividade, o CNAE pode estar na lei 13.874/2019 que te
libera um licenciamento na hora da emissão, este representará teu alvará de atividades.


Toda atividade de risco baixo autoriza o licenciamento?

Não, depende também do tamanho da empresa, não podendo ultrapassar 200m².


Como faço para tirar nota Fiscal de serviço?

Só o MEI me dá direito? Não, precisa solicitar o alvará para depois de finalizado todo o
processo pedir liberação para emissão de nota fiscal.


Nota fiscal de produto também tiro pelo ASTEN?

Não, precisas procurar o SEFAZ, fica em cima do Banrisul da XV de Novembro, também é
online.


Depois do cadastro feito que tipo de alvará devo pedir?

Você terá 3 opções, alvará expresso, alvará ponto de contato e alvará definitivo. no site
http://www.pelotas.com.br/saladoempreendedor alvará expresso é o mesmo de localização
para que empresas que exercem atividades comercial aberto ao público ou em espaço
comercial. Podendo ser liberado licenciamento se estiver todas as atividades na MP ou alvará
de localização.


Esse alvará expresso tem prazo?

Sim, 180 dias renovável por mais 180 dias automaticamente, quando imprimir sairá
junto um termo com o prazo final e as licenças que deverão ser apresentadas e assim pedir
ao ASTEN o alvará definitivo.


Quanto tempo leva o alvará expresso para ficar pronto?
No máximo 5 dias.



Alvará de ponto de contato, como funciona?

Deverá ter o endereço de sua residência, mas não poderá exercer nenhuma atividade na
residência, somente fora ou nas redes sociais.
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Quanto tempo o alvará de ponto de contato fica pronto?

De 7 a 10 dias, se não tiver nenhuma pendência, como atividades que não configuram ponto
de contato ou comprovante de residência não estiver em seu nome e estiver e nome de terceiros
sem a declaração.


Alvará de autônomo me dá o direito de tirar nota fiscal?

Não como se fosse empresa, poderá tirar nota avulsa, mas pagará imposto sobre a nota. Se
precisar tirar nota com frequência sugiro procurar dentro do MEI alguma atividade que se
enquadre na sua profissão, assim poderá tirar NF sem pagar imposto.


Além das parcelas do MEI, o que mais vou pagar pelo Alvará?

Somente a renovação da inscrição municipal que é anual, normalmente paga em janeiro,
geralmente é enviada para o endereço ou pode ser tirada pelo sistema ASTEN.


Como fico sabendo que meu alvará está pronto?

Recebera por e-mail que está pronto ou que terá que verificar alguma pendência.
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MICROCRÉDITO
Preciso ter renda comprovada? Não precisa
Preciso abrir conta em banco? Não precisa
Preciso ter CNPJ ¿ Não precisa
Qual o prazo de liberação? Até três dias úteis
Até quanto libera? e em quantas vezes? Liberamos até 20 mil em 36X
Ligue para Cleiton número (53) 99145-2559 ou com Letícia no número (53) 98447-9194

