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Guia de documentação para abertura de processos-PMP 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE NOME (IPTU) 
 
Documentação para encaminhamento: 
 
(1) Requerimento 
(2) Documento do imóvel 
(3) Identidade 
(4) CPF 
(5) Declaração se não for proprietário 
(6) Taxa de expediente 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
IMUNIDADE DE IPTU 

TEMPLOS RELIGIOSOS 
 
Documentação para encaminhamento: 
 
(1) Copia do estatuto 
(2) Copia da ata eleição da diretoria (atual) 
(3) Copia do cartão CNPJ 
(4) Copia da escritura ou compra e venda 
(5) Copia conta de luz, agua ou telefone. 

(templo) 
(6) Copia do CPF, Identidade comprovante 

residência do responsável. 
 

REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO 
 
Documentação para encaminhamento: 
 
(1) Identidade 
(2) CPF 
(3) Documento do Imóvel 
(4) Procuração Requerimento se não for 

Proprietário 
(5) Taxa de Expediente 
 

ISENÇÃO DE IPTU 
 
Documentação para encaminhamento: 
 
(1) Identidade 
(2) CPF 
(3) IPTU do ano anterior quitado 
(4) Documento do imóvel 
(5) Carta de aposentadoria 
(6) Extrato de pagamento do INSS 
(7) Declaração de único imóvel 
(8) Taxa de expediente 
 
 
 

INSCRIÇÃO DE ISS 
 
Documentação para encaminhamento: 
 
(1) Requerimento 
(2) Declaração 
(3) Identidade 
(4) CPF 
(5) Documento de atividade (se tiver) 
(6) Taxa de expediente 
 

APROVAÇÃO DE PROJETO 
 
Documentação para encaminhamento: 
 
(1) Requerimento 
(2) Documento do imóvel 
(3) Identidade 
(4) CPF 
(5) Comprovante de residência 
(6) Art. Documento do engenheiro. 
(7) ISS do profissional pago – Pegar no IPTU 
(8) 4 copias de plantas 
(9) Taxa de expediente 
 
OBS: Remembramento e Desmembramento tem 
que ter memorial descrito das plantas. 
 

HABITE – SE 
 
Xerox: 
 
(1) Planta aprovada 
(2) CPF 
(3) IFP 
(4) Taxa expediente 
 
Mandar para Arrecadação 
 

CALCULO DE FRAÇÃO IDEAL 
 
Documentação para encaminhamento: 
 
(1) Fração ideal 
(2) Requerimento 
(3) Identidade 
(4) CPF 
(5) Taxa de expediente 
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SOLICITAÇÃO PARA ALVARÁ DE 
LOCALIZAÇÃO 

 
Documentação para encaminhamento: 
 
(1) Contrato social 
(2) Contrato de locação 
(3) CNPJ 
(4) Boletim de ocupação – Documento da 

vigilância sanitária 
(5) Documento vistoria Corpo de Bombeiro 
(6) Taxa de expediente 
 

BAIXA DE ALVARA (FIRMA) 
 
Certidão Receita Federal 
Certidão Receita Estadual 
Alvara anterior 
Autônomo 
 

BAIXA DE ISS 
 
Documentação para encaminhamento: 
 
(1) Requerimento 
(2) Documento de autonomia 
(3) Taxa de expediente 
 

CND IPTU OU ISS/ TRIBUTOS 
 
Documentação para encaminhamento: 
 
(1) Requerimento 
(2) Taxa de expediente 
(3) ISS-CNPJ 
(4) IPTU-IPTU 
(5) Tributos-CNPJ 
 

CORTE/PODA DE ARVORE 
 
Documentação para requerimento: 
 
(1) Requerimento 
(2) IPTU do ano anterior quitado 
(3) Comprovante de Residência 
(4) Taxa de expediente 
 

CERTIDÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 
 
Documentação para encaminhamento 
 
(1) Requerimento 
(2) Copia carteira de trabalho 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITAÇÃO PARA DESEMPLACAMENTO 
 
(1) Preencher o formulário (Protocolo) 
(2) Xerox da Identidade 
(3) Xerox do CPF 
(4) Xerox da CNH 
(5) Xerox do CRLV (Certificado de Registro e 

licenciamento ao ano Veículo) 
(6) Xerox do comprovante de pagamento do 

ISS referente ao ano corrente 
(7) Xerox do comprovante de residência (conta 

de luz, agua ou telefone) 
(8) Xerox do comprovante de pagamento de 

abertura de processo (Protocolo) 
 

SOLICITAÇÃO PARA EMPLACAMENTO 
 
(1) Preencher o formulário (Protocolo) 
(2) Xerox da Identidade 
(3) Xerox do CPF 
(4) Xerox da CNH 
(5) Xerox do CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento ao ano Veículo) 
(6) Xerox do comprovante de pagamento do 

ISS ao ano corrente 
(7) Xerox do comprovante de residência (conta 

de luz, agua ou telefone) 
(8) Xerox do comprovante de pagamento de 

abertura de processo (Protocolo) 
(9) Xerox da Declaração de Desemplacamento 
 

SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO 
 
(1) Preencher o formulário e Reconhecer Firma 

(Protocolo) 
(2) Xerox da Identidade 
(3) Xerox do CPF 
(4) Xerox da CNH 
(5) Xerox do comprovante de pagamento do 

ISS referente ao ano corrente 
(6) Xerox do comprovante de residência (conta 

de luz, agua ou telefone) 
(7) Xerox do comprovante de pagamento de 

abertura de processo (Protocolo) 
(8) Xerox da Identidade e CPF de cada 

Testemunha 
 

PARA COMPRAR CARRO DE TAXISTA 
 
(1) Declaração c/2 testemunhas 
(2) IFP 
(3) CPF 
(4) Taxa de expediente 
(5) Comprovante de residência 
(6) Decretos Taxista 
 
OBS.: As testemunhas também trazer os 
documentos acima. 
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PEDIR AUTORIZAÇÃO DE TAXI  
(PLACA VERMELHA) AO SR° PREFEITO 

 
(1) Xerox CNH 
(2) Xerox CPF 
(3) Comprovante de Residência 
(4) Taxa expediente 
 

CONCESSÃO OU PLACA 
 
Para passar placa de taxista (Transferir placa 
para outra pessoa) 
 
(1) Identidade 
(2) CPF 
(3) Concessão de taxista e ISS 
(4) Identidade (do outro) 
(5) CPF 
(6) Comprovante de residência 
(7) Taxa de expediente 
(8) Documento do carro 
 
PARA ENTREGA DE PLANTAS APRVADAS DE: 
 
Projeto de construção, Remembramento e 
desmembramento. 
 
Se o processo tiver 4 Plantas o requerente leva 2 
 
Se o processo tiver 3 Plantas o requerente leva 1 

 
APROVAÇÃO PROJETO 

PLANTA E LICENÇA CONSTRUÇÃO 
 
Remembramento e Desmembramento – Planta e 
Memorial Descrito 
 
Pedir ao requerente que assine na folha de 
informação, contendo os n° das folhas das 
plantas e licença de construção ou memorial 
descritivo. 
 
Depois que o Requerente retirar as Plantas e 
assinar folha de informação, retira - se 1 planta 
para a SECPLAN e o processo encaminha para o 
setor de arrecadação. 
 

AUTORIZAÇÃO DE FRETE 
 
(1) CPF 
(2) Identidade 
(3) Habilitação 
(4) Comprovante de residência 
(5) Documento do veiculo 
 
OBS.: Pedir para Pessoa se identificar na 
arrecadação como Proceder se é preciso se 
inscrever no ISS. 
 
 

EMPLACAMENTO DE VEICULO  
DE ALUGUEL FRETE 

 
(1) Xerox CNH 
(2) Xerox Comprovante residência 
(3) Xerox recibo de compra e venda 

comprovante de dados da empresa 
(4) Taxa de expediente 
 


