
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

       PROCURADORIA FISCAL – PROFIS                                                                      

DADOS DO REQUERENTE

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS   (*OBRIGATÓRIO)    

    NOME: 
   
   CNPJ:                                                                                       CPF:  
 
   EMAIL:                                                                                                                                                             
   
   END:                                                                              
   
   BAIRRO:                                                                                   CIDADE:       

   ESTADO:                                                               CEP:                        CELULAR:(       )                               

  

REQUERIMENTO

  

PESSOA JURÍDICA  

                                     

     DADOS DO PROCURADOR
        (PARA REQUERIMENTO ASSINADO POR PROCURAÇÃO)   

                                             

    NOME:            
                                
    EMAIL:

    CELULAR:                                                                                                       CPF:

FORMULÁRIO DE ISENÇÃO PROFIS

 Requerimento Assinado (Formulário Profis de 
Isenção)*

 Cpf/Rg do requerente;*

        PESSOA FÍSICA

 Cópia da procuração para petição assinada por
 terceiros;

 Cópia da inscrição imobiliária*;

 Cópia do comprovante de endereço.

 Requerimento Assinado (Formulário Profis de 
Isenção)*

 Cópia do CNPJ;*

 Cópia da procuração para petição assinada por
 terceiros;

 Cópia do estatuto ou contrato sócial;*

 Cópia da inscrição imobiliária*;

ISENÇÃO IPTU

ISENÇÃO ISSQN

ISENÇÃO DO ITIV

ISENÇÃO DAS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA



              PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

       PROCURADORIA FISCAL – PROFIS                                                                      

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVAS    

              
                                

TERMO DE CIÊNCIA

O requerente declara está ciente de que a análise do processo será realizada a partir das informações fornecidas 
neste formulário eletrônico, assumido o requerente total responsabilidade pelas informações

     
  

 LOCAL: DATA:  

 

  
ASSINATURA:

ORIENTAÇÕES

1-  Os  documentos  a  serem   anexados   para   cada   tipo  de  requerimento  estão  elencados  no  protocolo
eletrônico:https://gpi09.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=d4f66ac4-a872-4cf6-aa33-
c1fc7e79dcfe  

2- Após o preenchimento deste formulário, o requerente deverá imprimir o documento, assinar, digitalizar e 
anexar como um dos documentos do processo em Formulário Eletrônico Profis.

                                                         3- Após o preenchimento deste formulário, o requerente poderá baixar em sua máquina e assinar com certi-
 ficado digital, a partir do link disponibilizado no local da assinatura.

3- Este formulário deverá ser preenchido integralmente, sob pena de cancelamento do processo.

l1nq.com/KcTqBCERTIFICADO DIGITAL:  

http://l1nq.com/KcTqB
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