PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenação de Auditoria e Fiscalização Municipal
REQUERIMENTO
Assunto: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ISSQN - CTM, artigo 7º, inciso V.

Requerente:_________________________________________________________
CNPJ:_____________________________________
Inscrição Municipal:_________________________
Endereço:___________________________________________________________

1 - O requerente acima identificado se enquadra em alguma das opções
abaixo? Se sim, assinale em qual delas:
A -(

) Templo de qualquer culto;

B-(

) Partido político ou sua fundação;

C-(

) Entidade Sindical dos trabalhadores;

D-(

) Instituição de Educação Sem Fins Lucrativos;

E-(

) Instituição de Assistência Social Sem Fins Lucrativos.

2 – Caso se enquadre na OPÇÃO A da pergunta nº 1 deste requerimento declara
que todas as rendas obtidas são revertidas para a finalidade principal da entidade?
( )Sim
( )Não.
3 – Caso se enquadre em uma das OPÇÕES B, C, D, E da pergunta nº 1 deste
requerimento, declara que, cumulativamente:
(a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título, (b) aplicam integralmente, no país, os seus recursos na manutenção
dos seus objetivos institucionais, (c) mantém escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua
exatidão?
( )Sim
( )Não.
Declaramos serem verdadeiras as informações prestadas neste requerimento
a Secretaria Municipal de Fazenda do município de Lagoa Santa, ESTANDO
CIENTE DE QUE:
I - Conforme Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, artigo 2º, inciso I,
CONSTITUI CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA fazer declaração falsa ou
omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para
eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo. PENA - DETENÇÃO, DE
6 (SEIS) MESES A 2 (DOIS) ANOS, E MULTA;
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II - Conforme Lei Municipal 3.080/2010, artigo 412, inciso III, prestar
declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida
a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximirse, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais
devidos por lei sujeita-se ao infrator MULTA DE 200% (DUZENTOS POR CENTO)
DO VALOR DEVIDO E NÃO PAGO.

Lagoa Santa, ___/___/___

ASSINATURA RESPONSÁVEL LEGAL REQUERENTE
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CHECK-LIST
Assunto: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ISSQN - CTM, artigo 7º, inciso V.
São os documentos iniciais a serem apresentados pelo interessado no pedido
de reconhecimento de imunidade tributária relativo ao ISSQN:
1 – Entidade de assistência social sem fins lucrativos:
- Requerimento específico;
- Ato de constituição e/ou alteração recente;
- Livro diário referente ao exercício anterior ao do pedido de reconhecimento de
imunidade tributária do ISSQN;
- Comprovante de inscrição no cadastro mobiliário fiscal da Prefeitura Municipal de
Lagoa Santa.
- Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social do
Município de Lagoa Santa.
- Documento de identificação do responsável legal com assinatura.
2 – Templos de Qualquer Culto
- Requerimento específico;
- Ato de constituição e/ou alteração recente;
- Comprovante de inscrição no cadastro mobiliário fiscal da Prefeitura Municipal de
Lagoa Santa.
- Documento de identificação do responsável legal com assinatura.
3 – Instituições de educação sem fins lucrativos:
- Requerimento específico;
- Ato de constituição e/ou alteração recente;
- Livro diário referente ao exercício anterior ao do pedido de reconhecimento de
imunidade tributária do ISSQN;
- Comprovante de inscrição no cadastro mobiliário fiscal da Prefeitura Municipal de
Lagoa Santa.
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- Comprovante de inscrição na Secretaria Estadual de Educação
- Documento de identificação do responsável legal com assinatura.

4 – Partidos políticos, inclusive suas Fundações:
- Requerimento específico;
- Ato de constituição e/ou alteração recente;
- Comprovante de inscrição no cadastro mobiliário fiscal da Prefeitura Municipal de
Lagoa Santa, assim como no órgão fiscalizador competente.
- Documento de identificação do responsável legal com assinatura.
- Livro diário referente ao exercício anterior ao do pedido de reconhecimento de
imunidade tributária do ISSQN.
5 – Entidades sindicais dos trabalhadores:
- Requerimento específico;
- Ato de constituição e/ou alteração recente;
- Comprovante de inscrição no cadastro mobiliário fiscal da Prefeitura Municipal de
Lagoa Santa, assim como no órgão fiscalizador competente.
- Documento de identificação do responsável legal com assinatura.
- Livro diário referente ao exercício anterior ao do pedido de reconhecimento de
imunidade tributária do ISSQN.
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