PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenação de Auditoria e Fiscalização Municipal
REQUERIMENTO
Assunto: ISENÇÃO - CTM, artigo 122, inciso II.
Requerente:_________________________________________________________
CNPJ:_______________________________________
Inscrição Municipal:___________________________
Endereço:___________________________________________________________
1 - A requerente acima identificada se enquadra em alguma das opções
abaixo? Se sim, assinale em qual delas:
(

) condomínio residencial;

(

) associação comunitária;

(

) templos de qualquer culto;

(

) entidade de assistência social;

(

) associação religiosa;

(

) associação cultural;

(

) clube esportivo;

(

) escola primária;

(

) orfanato;

(

) asilo;

( ) pessoa portadora de deficiência, definida pela Lei Federal nº 13.146/2015, que
exerça o comércio eventual e ambulante devidamente autorizado pelo poder público;
2 – Caso se enquadre como condomínio residencial declara a Secretaria
Municipal de Fazenda de Lagoa Santa ser exclusivamente residencial e que
não cobra de seus condôminos ou terceiros valores pela utilização de seus
espaços, como salão de festas, espaços esportivos, entre outros?
( )Sim
( )Não.
3 – Caso se enquadre como associação comunitária declara a Secretaria
Municipal de Fazenda de Lagoa Santa não possuir finalidade lucrativa e que
não cobra de seus associados ou terceiros valores pela utilização de seus
espaços, como salão de festas, espaços esportivos, entre outros?
( )Sim
( )Não.

1
Rua São João, nº 290, 2º andar – Bairro: Centro – Lagoa Santa/MG - CEP: 33400-000 - Tel: (31) 3688-1300
www.lagoasanta.mg.gov.br
e-mail: auditoria@lagoasanta.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenação de Auditoria e Fiscalização Municipal
4 – Caso se enquadre como entidade de assistência social, declara a
Secretaria Municipal de Fazenda de Lagoa Santa não ter finalidade lucrativa e
que não recebe contraprestação pelos serviços oferecidos? ( )Sim ( )Não.
5 – Caso se enquadre como escola primária, declara a Secretaria Municipal de
Fazenda de Lagoa Santa não ter finalidade lucrativa? ( )Sim ( )Não.
6 - A requerente solicita a Secretaria Municipal de Fazenda do Município de
Lagoa Santa o reconhecimento do direito a isenção referente a(s) seguinte(s)
taxa(s), nos termos do artigo 122, inciso II, do CTM:
(
(
(
(
(
(

) TLLF. Exercício(s):__________________________________
) TLFH. Exercício(s):_________________________________
) TLP. Exercício(s):__________________________________
) TFF. Exercício(s):__________________________________
) TFP. Exercício(s):__________________________________
) TFS. Exercício(s): __________________________________

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;
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 eximir-se, 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
- Isenção de Taxas conforme previsto no art. 122, inciso II da Lei nº 3.080/2010
Os documentos a serem apresentados junto ao requerimento pela parte
interessada para fins de comprovação inicial do cumprimento da condição e
requisitos previstos no CTM, artigo 122, inciso II, são:
1 - Condomínio exclusivamente residencial:
- Requerimento específico;
- Convenção de Condomínio;
- Regimento Interno
- Ata de Eleição do Síndico
- Livro caixa ou documento equivalente que contenha os registros de entradas e
saídas de recursos – referente ao exercício anterior ao do vencimento da taxa em
que se pleiteia a isenção;
- Comprovante de inscrição no cadastro mobiliário fiscal da Prefeitura Municipal de
Lagoa Santa;
- Documento de identificação do responsável legal com assinatura.
2 – Associação Comunitária sem fins lucrativos:
- Requerimento específico;
- Ato de constituição e/ou alteração recente;
- Livro diário referente ao exercício anterior ao do vencimento da taxa em que se
pleiteia a isenção;
- Comprovante de inscrição no cadastro mobiliário fiscal da Prefeitura Municipal de
Lagoa Santa.
- Documento de identificação do responsável legal com assinatura.
3 – Entidade de assistência social:
- Requerimento específico;
- Ato de constituição e/ou alteração recente;
- Livro diário referente ao exercício anterior ao do vencimento da taxa em que se
pleiteia a isenção;
- Comprovante de inscrição no cadastro mobiliário fiscal da Prefeitura Municipal de
Lagoa Santa.
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- Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social do
Município de Lagoa Santa.
- Documento de identificação do responsável legal com assinatura.
4 – Templos de Qualquer Culto, Associação Religiosa, Associação Cultural,
Clube Esportivo
- 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.
5 – Escola primária sem fins lucrativos:
- Requerimento específico;
- Ato de constituição e/ou alteração recente;
- Livro diário referente ao exercício anterior ao do vencimento da taxa em que se
pleiteia a isenção;
- Comprovante de inscrição no cadastro mobiliário fiscal da Prefeitura Municipal de
Lagoa Santa.
- Comprovante de inscrição na Secretaria Estadual de Educação
- Documento de identificação do responsável legal com assinatura.
6 – Orfanato e Asilo
- Requerimento específico;
- Ato de constituição e/ou alteração recente;
- Comprovante de inscrição no cadastro mobiliário da Prefeitura Municipal de Lagoa
Santa;
- Alvará Sanitário;
- Documento de identificação do responsável legal com assinatura.
7 – Pessoa portadora de deficiência, definida pela Lei Federal nº 13.146/2015
- Requerimento específico;
- Comprovante de inscrição no cadastro mobiliário da Prefeitura Municipal de Lagoa
Santa;
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- Documento de identificação do responsável legal com assinatura;
- Laudo médico ou documento equivalente que comprove a deficiência prevista na
Lei Federal 13.146/2015.
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