
Documentos para Abertura de Inscrição Municipal Pessoa Física 

   

• Cópias documento de identificação pessoal com foto; 

• Cópia do Diploma e do Registro no Órgão de Classe;  

• Cópia da Carteira de Habilitação e documento do veículo (se transportador);  

• Cópia comprovante de endereço (Carnê de IPTU);  

      - Caso o imóvel não for no nome do Proprietário apresentar Declaração (conforme 

modelo abaixo) assinada pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida ou contrato 

de aluguel que conste que o imóvel será utilizado para fins comerciais.  

• Requerimento solicitando abertura de inscrição municipal assinado pelo proprietário 

(conforme modelo abaixo); 

• Ficha de Inscrição Municipal (Pessoa Física) disponível em: 

https://pmsaposse.sp.gov.br/servicos/formularios,  preenchida em 2 vias; 

• Pagamento de taxa de abertura de Inscrição Municipal. 

https://pmsaposse.sp.gov.br/servicos/formularios


Requerimento para abertura de Inscrição Municipal (Pessoa Física) 

   

  

Eu, _________________________________________________________, portador do CPF nº 

___________________________________ e RG nº ____________________________ vem 

através do presente solicitar a abertura de inscrição municipal na atividade de 

____________________________________, estando ciente quanto ao recolhimento dos 

tributos pertinentes ao exercício desta atividade. 

Declaro estar ciente das obrigações principais e acessórias, bem como da necessidade de 

comunicar a esta Prefeitura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, as alterações, paralisação 

e/ou baixa desta empresa, conforme o art. 81 da LC 010/2017 e 6º e 7º da LC 008/2017. 

  

  

  

Santo Antônio de Posse, _______ de ___________________________ de ____________ 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Contribuinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaração Comprovante de Endereço Abertura Inscrição Municipal 

(Pessoa Física) 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, portador do CPF 

________________________________ e RG ___________________________, proprietário(a) 

do imóvel localizado _____________________________________________________ 

_______________________________ nº_________ Complemento ________________ bairro 

________________________________________, CEP: _________________________ 

registrado no cadastro imobiliário sob nº ________________ neste município DECLARO estar 

ciente da utilização do meu imóvel para abertura de inscrição (pessoa física) em nome de 

__________________________________________________________,  

CPF _____________________________. 

Sem mais,  

 

 

  Santo Antônio de Posse, _______ de _________________________ de _________ 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Proprietário 

(Reconhecer em cartório) 

 

 


