
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 
Somente para uso da repartição 

Processo nº: ________/2021 
COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO 

Rubrica  
 

Formulário para requerimento 
 

Para uso do requerente - Instruções para Preenchimento 
 
Em letra de forma e legível, expor, de forma reduzida e objetiva, o solicitado. Informar corretamente o número de 
telefone para contato e endereço eletrônico (e-mail) para que, no caso de haver documento(s) faltante(s) ou qualquer 
outra ocorrência, possamos entrar em contato. Não havendo manifestação do requerente em até 30 (trinta) dias corridos, 
o processo será arquivado. 

 
Razão Social da empresa requerente 

 
Endereço da empresa N° 

 
Complemento Bairro Cidade UF CEP 

 
DDD Tel. / Cel. E-mail 

 
Nome e RG do titular da empresa CPF do titular da empresa 

 
Documentos necessários para abertura do processo 

o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

o Cópia do Certificado da Condição do Microempreendedor Individual (CCMEI); 

o Cópia da Inscrição Municipal - IM da empresa; 

o Caso a empresa não possua Inscrição Municipal – IM, deverá ser incluída na documentação a cópia do protocolo, 
junto à Prefeitura Municipal de Fartura, solicitando a inscrição da empresa no Município, ficando a concessão do 
auxílio condicionada à aprovação da Inscrição Municipal – IM pelo setor competente; 

o Cópia do contrato de locação de imóvel firmado até o dia 28 de abril de 2021 (data de publicação da Lei), com firma 
reconhecida; 

o Caso a empresa possua empregado, informar o nome completo, RG, CPF e comprovante de registro e anotação na 
CTPS; 

o Conta bancária de titularidade do locador para o recebimento do auxílio: 
Nome completo do locador: 
 
 

Endereço do locador: 

CPF do locador: RG do locador: Data Nasc. do Locador: Telefone do locador: 
 
 

Banco: Agência: Nº da conta: Tipo de conta (corrente ou 
poupança): 
 

 
 
 

Nestes termos, pede deferimento. 
 
DECLARO que as informações preenchidas acima e 
os documentos anexados são de minha total 
responsabilidade e que estou CIENTE dos termos da 
Lei Municipal nº 2.446/2021, especialmente do 
disposto nos artigos 5º, 6º e 7º. Assinatura 

........ /........ /2021                       

 

Requerimento de inclusão no Programa Emergencial de Auxílio ao Microempreendedor Individual - MEI 


