
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

            DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS 

NOTIFICAÇÃO FISCAL 

PROCESSO Nº ___________/ _______ 

Eu,______________________________________________________________,portador (a) 

do CPF: _______________________________, e RG: _______________________________  

devidamente habilitado (a), tomei ciência do prazo legal de 10 (dez) dias a contar da 

presente data, para apresentação dos documentos faltantes abaixo assinalados, de acordo 

com o parágrafo único do art. 95 da Lei Complementar n.º 40/20011:  

 
 

Anexado  
Não 
anexado  

Não possui  Documentos  

(   )  (   )  (   )  Identificação do contribuinte (pessoa física – cópia do RG e CPF 

ou CNH, pessoa jurídica – cópia do contrato social, última 

alteração cadastral e documentos pessoais do outorgante e 

outorgado).  

(   )  (   )  (   )  Cópia do Alvará de Construção e Dados Estatísticos.  

(   )  (   )  (   )  Cópia das notas fiscais de materiais de acabamento em 

quantidade que demonstrem ser da totalidade da obra e que 

justifique a condição de habitabilidade no exercício em que se 

deseja o lançamento da edificação.  

(   )  (   )  (   )  Cópia das notas fiscais de serviços prestados para a conclusão 

da obra.  

(   )  (   )  (   )  Cópia do projeto arquitetônico (aprovado ou não), para 

verificação das metragens.  

 

O não acatamento dentro do prazo estabelecido, poderá ensejar no lançamento por estimativa ou 
arquivamento por desinteresse.  
 

 

 1 Lei complementar n.º 40/2001 - Código Tributário Municipal. Art. 95. A instrução do processo compete ao 

departamento fiscal que promoveu a formalização da exigência e consiste no fornecimento de todas as 

informações pertinentes ao lançamento realizado, relativamente às questões que figuraram como objeto da 

impugnação apresentada. Parágrafo único. O departamento fiscal poderá solicitar ao impugnante a 

apresentação de documentos e informações que entender necessários à instrução, concedendo-lhe prazo, 

nunca inferior a 10 (dez) dias e certificando no processo quando da correspondente falta de cumprimento, 

dando prosseguimento ao mesmo.  
 

 

 VISTO - (Assinatura e carimbo)  
 

  

CURITIBA, ______ de _____________ de 20____  
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________  

ASSINATURA DO REQUERENTE 
 


