REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DO IPVA PARA CONDUTOR AUTÔNOMO
Excelentíssimo Senhor
NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA
M.D. Secretário de Estado da Fazenda
NOME DO REQUERENTE:
CARTEIRA DE IDENTIDADE:

CPF:

REGISTRO CNH:

ENDEREÇO:

Nº

CEP:

COMPLEMENTO:
BAIRRO:

FONE/FAX/E-MAIL:

MUNICÍPIO:

UF:

O interessado, acima identificado, vem requerer o reconhecimento de isenção do IPVA relativo à propriedade do veículo de
Condutor Autônomo de Passageiros, nos termos do Art. 5º, inciso VIII do Regulamento do IPVA, aprovado pelo Decreto nº
2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 009, de 20 de junho de 2007, fundamentado na hipótese
assinalada a seguir, referente exercício de
.
DADOS DO VEÍCULO
MARCA

MODELO

ANO DE
FABRICAÇÃO

PLACA

CHASSI

RENAVAM

RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES A SEREM APRESENTADAS (conforme a hipótese assinalada com X)
( ) CNH - Cópia autenticada ou conferida por servidor fazendário da Carteira Nacional de Habilitação válida para o exercício da atividade
profissional, contendo a expressão “exerce atividade remunerada”, conforme disposto na legislação de trânsito especifica;
( ) CRV - Cópia autenticada ou conferida por servidor fazendário do Certificado de Registro do Veículo – CRV ou Nota Fiscal de aquisição
do veículo em nome do requerente;
( ) SEMOB - Declaração expedido pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém ou Prefeitura dos Municípios,
informando que o proprietário do veículo a exerce a atividade de taxista no período em que está sendo solicitado o benefício;
( ) CADASTRO DO INSS - Documento que ateste sua inscrição na condição do autônomo, no Instituto Nacional de Seguro Social INSS;
( ) CERTIDÃO DE REGULARIDADE - Junto ao INSS ou 03 (três) últimos recolhimentos das contribuições previdenciárias;
( ) PROCURAÇÃO - Outorgada pelo requerente que autoriza o signatário do requerimento a solicitar o benefício em seu nome.
Declara o (a) requerente não possuir registro débitos para com a Fazenda Pública Estadual.
E assim, por serem autênticas e verdadeiras as declaração e documentações apresentadas, quanto à forma e conteúdo, assume inteira
responsabilidade para todos os efeitos da Lei.
_________________________________________

LOCAL

_______________________

DATA

__________________________________________________________________________

ASSINATURA
Para ser preenchido pelo FISCO, SOMENTE SE CONSTATADA A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO.
Declara o (a) requerente que está ciente de que não foram apresentadas, na ocasião da instrução processual, os documentos abaixo
relacionados, sendo de sua inteira responsabilidade a apresentação dos mesmos para a conclusão da análise processual, bem como que a
não apresentação dos documentos implica indeferimento do pleito.
1 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ASSINATURA

