0=[ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia – Porto Velho (RO) – CEP: 76801-012 – Fone (Fax): 3901-3087
- PROTOCOLO -

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
RAZÃO SOCIAL E/OU ATIVIDADE

Imº. Sr. (a) Secretário (a) Municipal de Fazenda

A empresa ________________________________________________________________
_________, com sede na av/rua _______________________________________________
nº

_________

bairro

__________________________________

___________________________

Insc.

Municipal

nº

___________

CNPJ

nº

ramo/ativ.

_____________________________________ telefone _________________, por seu e
Representante Legal _______________________________________________ CPF nº
__________________________RG nº__________________________________ profissão
_____________________ telefone _______________ celular __________________
residente

em

________________________

na

rua/av.

__________________________________ nº ___________ bairro ____________________
_____ Vem mui respeitosamente solicitar de Vossa Senhoria, alteração de Endereço, Razão
Social e/ou Atividade _______________________________________________________
em razão de _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Nos Termos,
Pede Deferimento.
Porto Velho, _____ de _____________ de _________.

_______________________________
Proprietário ou Responsável
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Informações Complementares
•

Vistoria em “IN LOCO”
o
o

•

Ponto de referência:
________________________________________
Entre as ruas: _______________________________
Horário para visita

o

(

) manhã – Hora: ____________________

o

(

) tarde – Hora: _____________________

o
Procurar: ______________________ Telefone: ____
Documentos Necessários
1. Requerimento devidamente assinado pelo contribuinte ou por seu representante
legal;
2. Taxa de abertura de processo original devidamente recolhida;
3. Cadastro fiscal;
4. Contrato Social ou firma individual – registrado na JUCER, ou estatuto
registrado em cartório, com as alterações;
5. CNPJ, com as alterações;
6. CPF e RG do requerente;
7. Contrato de Locação, se o imóvel for alugado;
8. Termo de Cessão se for o caso;
9. Contrato de compra e Venda se mudou de endereço para imóvel próprio;
10. Certidão negativa de tributos municipais IPTU; ou copia do IPTU do endereço
da Empresa.
11. Certidão negativa de tributos municipais. no CNPJ da Empresa
12. Documento da vigilância sanitária, para os
que estão sujeitos ao alvará de
saúde e mudou de endereço;
13. Certidão informativa – SEMUR (se área não cadastrada).
14. Certificado do Corpo de Bombeiro
15. Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento
OBS.:
1. As cópias de documentação deverão ser autenticadas ou acompanhadas das
originais para conferência.
2. A autoridade competente poderá solicitar outros documentos que julgar
necessários para a instrução do processo, inclusive visando à comprovação da
veracidade das declarações apresentadas.
Não atendendo a esse prazo, concordo com o arquivamento do processo.
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