Rua Pedro Monteiro,nº 291.
Centro ‐ Maceió/AL
procuradoria@maceio.al.gov.br
CNPJ: 12.200.135/0001‐810

Estado de Alagoas Município de Maceió
Procuradoria‐Geral do Município
Procuradoria Especializada da Fazenda Municipal

Ao Senhor Procurador-Chefe da Procuradoria Especializada da Fazenda Municipal
Requerente:
RG/Órgão Expedidor:

CPF/CNPJ:

Endereço atual:
Telefone:

Inscrição/CMC:

Solicita a:
( ) PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS;
( ) DISPENSA DE DÉBITOS – POR BAIXA DE PROCESSO JUDICIAL;
( ) DISPENSA DE DÉBITOS – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL;
( ) DISPENSA DE DÉBITOS – CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.
( ) RETIRADA/REVISÃO DE PROTESTO
( ) OUTROS
Referente( s) ao( s) exercício( s )
Inscrito(s) na dívida ativa com CDA nº
/
, do tributo:
Informações adicionais:

Nestes termos,
Pede deferimento.
Maceió/AL, de
de 20

.

Assinatura do Requerente
Documentos necessários:
IPTU:

Cópia do RG e do CPF do titular;

Cópia do documento do imóvel (escritura/contrato ou promessa de compra e venda/partilha/usucapião/certidão de ônus ou
documento que comprove a posse);

Demonstrativo financeiro do imóvel;
 Caso o requerente não seja o titular, este deve apresentar, também, cópias de: procuração (original ou cópia autenticada), RG, CPF
do procurador; despacho em inventário informando sobre ser o inventariante; formal de partilha ou qualquer documento hábil a
instituir legitimidade para o requerimento.
 Caso o titular seja falecido, o requerente deve apresentar, também, cópias de: certidão de óbito, RG e CPF do requerente;
ISSQN (AUTÔNOMO):

Cópia do RG e do CPF do titular ou procurador devidamente instituído com cópia da procuração original ou autenticada);

Demonstrativo financeiro.
ISSQN (EMPRESA)/TLF/ALVARÁ:

Cópia do RG e do CPF do requerente (sócio ou procurador devidamente instituído com cópia da procuração original ou
autenticada);

Cópia do Contrato Social;

Demonstrativo financeiro.
OBS.: Para o cancelamento da inscrição é necessário anexar comprovantes da baixa da empresa (Junta Comercial / Receita Federal);
Para a dispensa de débitos – por baixa de processo judicial anexar cópia do espelho do processo.
Para a retirada/revisão de PROTESTO anexar certidão de ônus do imóvel.

