Documentos para Baixa de Inscrição Municipal
 Cópia documento de identificação pessoal do proprietário com foto;
 Contrato Social ou equivalente;
 Cartão CNPJ Atualizado;
 Requerimento de Baixa de Inscrição Municipal (conforme modelo abaixo);
 Pagamento de taxa de Baixa de Inscrição Municipal (exceto MEI);
 Declaração de serviços tomados encerrados no sistema de escrituração eletrônica dos
últimos 5 anos (exceto MEI);
 Procuração com assinatura reconhecida em cartorio ou com o documento pessoal
original (Caso não venha um responsavel pela empresa).

Requerimento de Baixa de Inscrição Municipal

A

empresa

,

com Inscrição Municipal nº

vem através de seu representante legal
, portador do

CPF

e RG

requerer

baixa desta inscrição, por motivo de
, estando ciente que esta só será concedida se não
houverem débitos anteriores a esta data.

Declaro estar ciente também de que esta inscrição não poderá ser reativada, devendo, se
houver interesse, requerer uma nova inscrição.

Santo Antônio de Posse,

de

Assinatura do Contribuinte ou Representante legal

de

PROCURAÇÃO PARTICULAR

EU,

________________________________________________________,de

nacionalidade ________________________, estado civil_________________________,
titular do RG

nº ________________,CPF nº_______________________________,

residente e domiciliado á Rua _________________________________, nº ______, na
cidade de ______________________________________; por este Instrumento de
Procuração Bastante nomeio e constituo meu/minha Bastante Procurador (a) Sr. (a)
______________________________________________________________________,
de nacionalidade __________________, estado civil_________________, titular da
cédula

de

identidade

RG

nº_________________________,

nº________________________

e

CPF

residente

à______________________________________________________________,

na

cidade_____________________________________, Estado _______________, Brasil.
a quem confiro amplos, gerais e ilimitados poderes para requerer relatórios de débito,
firmar parcelamentos de Tributos e Tarifas e solicitar abertura, alteração e baixa de
Inscrição Municipal no cadastro Mobiliário e Imobiliário , conferindo-lhe ainda,
poderes para requerer ligação, desligamento, religação e revisão de fatura de água.
Enfim, praticar todo e qualquer ato que se fizer necessário para o bom e fiel cumprimento
do presente mandato, o que tudo darei por bom, firme e valioso.

Santo Antonio de Posse, em ___ de ________ de _____

______________________________________________
Assinatura do(a) Outorgante

(juntar documento comprobatório original da assinatura ou assinatura reconhecida em cartório)

