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Documentos para pedido de isenção de taxas 

Documentos para pedido de isenção de taxas (entidades sem fins lucrativos): 

- Requerimento geral, devidamente preenchido e assinado pelo Presidente da entidade (no 

caso de procurador, anexar cópia simples da procuração e de documento pessoal  de 

identificação) 

- Cópia simples do Estatuto Social, devidamente registrado em cartório 

- Cópia simples da Ata de eleição do Presidente da entidade, devidamente registrada em 

cartório 

- Cópia simples do cartão do CNPJ 

 

 

Documentos para pedido de isenção de taxas (utilidade pública): 

- Requerimento geral, devidamente preenchido e assinado pelo Presidente da entidade (no 

caso de procurador, anexar cópia simples da procuração e de documento pessoal  de 

identificação) 

- Cópia simples do Estatuto Social devidamente registrado em cartório 

- Cópia simples da Ata de eleição do Presidente da entidade devidamente registrada em    

cartório 

- Cópia simples da Lei de Utilidade Pública 

- Cópia simples do cartão do CNPJ 

 

 

Documentos para pedido de isenção de taxas (microempreendedor individual): 

- Requerimento geral, devidamente preenchido e assinado pelo Microempreendedor (no caso 

de procurador, anexar cópia simples da procuração e de documento pessoal de identificação) 

- Cópia simples de documento de identificação do Microempreendedor 

- Cópia simples do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

- Cópia simples do cartão do CNPJ 

 

Documentos para pedido de isenção de taxas (microempresa) 

- Requerimento geral, devidamente preenchido e assinado pelo empresário (no caso de 

procurador, anexar cópia simples da procuração e de documento pessoal de identificação) 

- Cópia simples do Requerimento de Empresário, devidamente registrado na Junta Comercial 

do Paraná 

- Cópia simples do comprovante da condição de microempresa, devidamente registrado na 

Junta Comercial do Paraná 

- Cópia simples do cartão do CNPJ 

 


