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ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FISCAL (ISS/ALVARÁ) 

 
 

A Secretaria de Fazenda de Uruçuí informa que a partir desta sexta-feira, 28 de 

março de 2022, irá realizar a atualização OBRIGATÓRIA do cadastro relativo ao ISS 

(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e do Alvará. 

O objetivo é aprimorar o cadastro municipal, aumentando as informações sobre 

todas as atividades efetivamente desenvolvidas pelas empresas prestadoras de serviços e 

prestadores de serviços autônomos no município, metragem das instalações, entre outras. 

A equipe da Secretaria irá disponibilizar um formulário aos profissionais e 

empresas, através do site da Prefeitura Municipal, que deverá ser preenchido e entregue à 

secretaria até o dia 15 de abril de 2022, pessoalmente ou através do e-mail, 

tributosurucuipi@gmail.com. 

A atualização com as informações pertinentes, e corretamente validadas, é 

condição para a regularização fiscal junto à municipalidade. 

COLABORE! 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE CADASTRO 

 
CNPJ/ CPF:________________________________________ 

NOME EMPRESARIAL:     

ENDEREÇO DA EMPRESA:    

E-MAIL: TELEFONE: ( )     

A EMPRESA É PRESTADORA DE SERVIÇOS? 

( ) SIM ( ) NÃO 

ÁREA CONSTRUÍDA OCUPADA PELA EMPRESA: m² (Quando a empresa 

possuir local fixo) 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA OU CÓDIGO DO IMÓVEL (numeração constante no carnê 

de IPTU do imóvel):    

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA: 

Horário Comercial:         h às          h ou Horário especial:          h ás          h. 

 
 

TIPO DE ATIVIDADE: 

( ) Baixo Risco ( ) Médio Risco ( ) Alto Risco 

 
 

PORTE DA EMPRESA: 

( )LTDA. ( )ME. ( )EPP. ( )S/A ( )PROFISSIONAL AUTÔNOMO (LIBERAL). 

 
 

DADOS DO CONTADOR (RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DA 

EMPRESA) 

CONTADOR RESPONSÁVEL:        

CPF:  TELEFONE: ( )      

ENDEREÇO:       

BAIRRO: CIDADE: CEP: _ 

  _ 

E-MAIL:    
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CRC Nº:   

ESCRITÓRIO:   

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES PREENCHIDAS NESTE 

FORMULÁRIO 

NOME:      

CPF: TELEFONE:( )     

ENDEREÇO:      

CIDADE:  CEP:    

OBSERVAÇÕES:   _ 

 

 

 

 

 

Uruçuí, de de 20 . 
 

 

 

 

 

Assinatura do Requerente 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA ATIVIDADES NÃO EXERCIDAS EM LOCAL FIXO 

 
 

Requerente   , 

inscrito sob o CNPJ  , 

estabelecido(a) na Rua:  , 

nº , Bairro , declaro que a(s) 

referida(s) atividade(s)      

  , não será(ão) exercida(s) no 

local, mas sim “in loco”; declaro que não terá atendimento ao público, o endereço utilizado 

servirá apenas para contato telefônico e correspondência, e justifico que as referidas 

atividades serão exercidas (dessa forma e nesse local): 

 

 

  . 

Declaro, por fim, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e 

que estou ciente das sanções criminais e administrativas as quais estou submetido(a), 

previstas nos artigos: 299, do Código Penal, que disciplina o crime de falsidade ideológica; 

artigo 2º da Lei Federal 8.137/1990, a qual define os crimes contra a ordem tributária, 

econômica e contra as relações de consumo e sanções administrativas constantes no Código 

Tributário Municipal. 

 
Uruçuí, de de 20 . 

 

 

 

 

 

Assinatura do Requerente 

 
 

ATENÇÃO: Para a devida análise do pedido formulado pelo requerente, faz-se necessário 

o preenchimento de todos os campos acima indicados, principalmente o de justificativa de 
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como serão exercidas as atividades. Mesmo sendo endereço somente para correspondência, 

é obrigatório ao contribuinte informar o número de inscrição do imóvel (mediante carnê do 

IPTU). 
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ANEXO III 

FORMULÁRIO DE PUBLICIDADE 

 
Do que se trata publicidade para fins de verificação junto à Secretaria da Fazenda? 

Trata-se a publicidade de pinturas em muros e fachadas de edificações, assim como as 

placas (pintadas ou afixadas à parede), todas quando de natureza indicativa sobre o nome 

dos estabelecimentos comerciais, industriais de prestação de serviços ou de profissionais 

autônomos. 

DESSA FORMA, A EMPRESA POSSUI PUBLICIDADE? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Em caso positivo, especifique: 
 
 

 

 

Declaro, por fim, sob a pena de sanção prevista na lei, que as informações aqui prestadas 

são verdadeiras e que estou ciente da multa prevista no CTM. Salienta-se que os demais 

itens que constam no CTM, referentes às publicidades constantes no município, são 

passíveis de análise pela Secretaria de Fazenda, devendo dirimir-se qualquer dúvida 

diretamente com a entidade. 

Em caso de, mesmo analisando as informações previstas no Código Tributário do 

Município, persistirem dúvidas em relação à publicidade da empresa, entrar em contato 

diretamente com a Secretaria de Fazenda, ou enviar um e-mail para: 

tributosurucuipi@gmail.com. 

 
Uruçuí, de de 20 . 

 

 

 

Assinatura do Requerente 
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