
  

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES    
Secretaria de Fazenda 

INSCRIÇÃO E ALTERAÇÃO 
 PESSOA FÍSICA 

NO CADASTRO MOBILIÁRIO 

 

01 – natureza do pedido 

        inscrição                  

        alteração (especificar):           endereço           atividade       outra:  
 

02 – identificação do contribuinte 

nome: CPF: 

nome fantasia: e-mail: 

nº inscrição municipal: 
 (somente p/ alteração) 

nº empregados: Tel.  fixo: 
Tel. celular: 

 

03 – endereço comercial  (necessário ser idêntico ao do IPTU, no caso de imóvel em área urbana) 

localização:           área urbana -  nº IPTU: ____________             área rural -  nº INCRA:  ______________________  

logradouro: nº: 

complemento: bairro/distrito: CEP:  

área utilizada (m2): endereço  possui ponto de atendimento público:           não               sim 

utiliza área pública?            não               sim, nº  autorização PMCI: ______________________________________ 

ponto de referência: 
 

04 – endereço para correspondência (preencher somente se for diferente do endereço comercial) 

logradouro: nº: 

complemento: bairro/distrito: 

cidade: estado: CEP: 
 

05 – atividade desenvolvida 

código CBO (ocupação): descrição: data de início atividade:  
            /          /       

órgão de classe  (quando  obrigatório)  nome:                                estado:                                   nº registro:  

 

06 – informações complementares 

 
 
 

07 – termo de responsabilidade 

Declaro serem verdadeiras as informações constantes nesta solicitação, assumindo total responsabilidade pelas mesmas. 

 

Cachoeiro de Itapemirim, ______/______/___________                                                                                                                     
______________________________________________        

                                                                                           assinatura do contribuinte 
                     

PROTOCOLO SEMFA/PMCI 

documentos a serem anexados (cópia): 
 

- CPF; 
- CARTEIRA IDENTIDADE, CTPS ou CARTEIRA DE ORGÃO DE CLASSE; 
- IPTU OU INCRA; 
- VIABILIDADE DEFERIDA; (cópia e original p/ conferência) 
- AUTORIZAÇÃO PMCI P/ USO ÁREA PUBLICA, quando for o caso. 
  (cópia e original p/ conferência) 

USO CADASTRO MOBILIÁRIO - SEMFA/PMCI 

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 
 

Nº: ______________________________________ 
 

DATA PAGTº:   _______/________/_____________ 
 

VALOR R$ _________________________________ 
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