
  

Avenida Magalhães Barata, N°. 21, Quadra 24, Bairro Centro, CEP: 68710-000, Maracanã-Pará, CNPJ: 04.880.258/0001-80. 

E-mail: dcit.secfin.maracana@gmail.com              E-mail: prefeitura@maracana.pa.gov.br              E-mail: Ouvidoria@maracana.pa.gov.br 

Horário de atendimento ao público: segunda a quinta-feira de 08h00min às 13h00min 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ - PMM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 

DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO E TRIBUTOS - DCIT 

CNPJ: 04.880.258/0001-80 

PROTOCOLO Nº: _______________ 

FOLHA Nº: _________ 

LIVRO Nº:  _________ 

DATA: _____ / _____ / 2022 

PROTOCOLISTA: _______________ 

PROTOCOLO Nº: ______________ 

FOLHA Nº: _________ 

LIVRO Nº:  _________ 

DATA: _____ / _____ / 2022 

PROTOCOLISTA: ______________ REQUERIMENTO UNIFICADO DO DCIT 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 

Tipo de Pessoa:                       Física (    )                                     Jurídica (    ) 

Nome completo / Razão social: 

CPF / CNPJ: Data de nascimento: 

RG / Inscrição estadual*: Fone 1: (91) 9 

E-mail**: Fone 2: (91) 9 

Servidor Público: (    ) Sim       (    ) Não    -  Caso seja sim, informar  a esfera: (    ) Municipal        (    ) Estadual       (    ) Federal      

Vínculo: (    ) Temporário    (    ) Concursado/Efetivado    (    ) Comissionado 

ENDEREÇO DOMICILIAR 

Logradouro: __________________________________________________________  Cidade/UF: _____________________ 

Bairro/Vila:  ____________________________________________ Quadra: _______ CEP: _____________ - ___________ 

* A inscrição estadual é obrigatória para pessoa jurídica que desenvolve atividade econômica de comércio. 

** Obrigatório para pessoa jurídica que for solicitar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFS’e).. 

SOLICITAÇÃO – marque com “X”. 
1.  (      ) INSCRIÇÃO / ALTERAÇÕES DE DADOS NO CADASTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA MUNICIPAL (CAEM). 

2.  (      ) INSCRIÇÃO / ALTERAÇÕES DE DADOS NO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL (CIM). 

3.  (      ) IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). 

4.  (      ) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). 

5.  (      ) NOTA FISCAL DE SERVIÇO: AVULSA; ELETRÔNICA (NFS-e). 

6.  (      ) SERVIÇO DE CEMITÉRIO: GUIA DE SEPULTAMENTO; AUT. DE JAZIGO; PROR. DE PRAZO DE JAZIGO, OUTROS. 

7.  (      ) TÍTULO DE BEM IMÓVEL: DEFINITIVO; TRANSFERÊNCIA. 

8.  (      ) DECLARAÇÃO: RESIDÊNCIA; USO DE SOLO; POSSE DE BEM IMÓVEL. 

 9. (   ) ALVARÁ DE LICENÇA EMITIDO PELO DCIT: DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DO EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE ECONÔMICO EM LOGRADOURO PÚBLICO; ESPECIAL. 

10.(      ) ENCAMINHAMENTO AO DETRAN: LICENCIAMENTO; MUDANÇA DE CATEGORIA; EMPLACAMENTO; OUTROS. 

11.(      ) CERTIDÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL: POSITIVA; NEGATIVA; POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. 

12.(      ) PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL: ISS, IPTU, TAXAS, ITBI e/ou OUTROS. 

13.(      ) OUTROS SERVIÇOS. 
 

Especificar/descrever a solicitação: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Conforme documentação anexa, ao tempo que DECLARO estar ciente dos preceitos previstos nas Leis Municipais nº 021/1993 – 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO e nº 043/2011 – CÓDIGO DE POSTURA, entre outras legislações vigentes que as informações e documentos 

apresentados neste pedido são a expressa verdade. DECLARO estar ciente de que a não apresentação ou apresentação parcial da 

documentação necessária da solicitação (disposta no verso deste requerimento) poderá ensejar no arquivamento dos autos sem análise de 

mérito. ACEITO SER NOTIFICADO pelo e-mail ou telefone indicado no requerimento. Sempre que o pedido for instruído por 

terceiros que não o titular, é imprescindível o apenso da PROCURAÇÃO, devidamente reconhecida, autenticada e válida. 

 

Nestes termos, peço deferimento. 
 

 

 

Assinatura do solicitante, procurador ou representante legal (sem abreviação). 

Pessoa incapaz de assinar deverá trazer um procurador legal que assine em seu lugar. 

 

 

 

Nome do solicitante: ____________________________________________________ 

Tipo de Pessoa:           (     ) Física   (     ) Jurídica 

Tipo de solicitação: _____________________________________________________ 

mailto:dcit.secfin.maracana@gmail.com
mailto:prefeitura@maracana.pa.gov.br
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DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA  (Toda documentação anexa deve ser cópia) 
Os contribuintes devem anexar, quando solicitado pelo DCIT, outros documentos para concretização da solicitação. 

 

 INSCRIÇÃO / ALTERAÇÕES DE DADOS NO 

CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL (CIM). 

1. Identificação oficial com foto e CPF do(s) proprietário(s). 

2. Comprovante de Residência do(s) proprietário(s) expedido nos 

últimos 60 dias, podendo estar no nome dos pais, cônjuge ou filhos. 

3. Comprovante de propriedade de Bem Imóvel expedido por órgão 

competente. 

Cartão CNPJ quando o proprietário for Pessoa Jurídica. 

Prazo de resposta: até 30 dias – prorrogável por igual período. 
 

 ALVARÁ PARA PESSOA FÍSICA. 

1. I. Requerimento próprio do DCIT preenchido e assinado pelo 

responsável legal; 

2. Documento oficial com foto e CPF do responsável legal; 

3. Comprovante de residência do responsável legal – expedido nos 

últimos 60 dias, podendo estar no nome dos pais, cônjuge ou filho; 

4. Contrato de locação ou cedência do imóvel onde a atividade 

econômica será desenvolvida (reconhecido e autenticado), 

juntamente com a ficha de cadastro imobiliária municipal do 

imóvel – quando o solicitante não for proprietário do Imóvel; 

5. Ficha de cadastro imobiliário municipal do imóvel onde a 

atividade econômica será desenvolvida – quando o solicitante for 

proprietário do imóvel. 

São dispensados os documentos 4 e 5 para o exercício de atividade 

econômica em logradouros públicos. 

Prazo de resposta: até 15 dias – prorrogável por igual período. 
 

 ALVARÁ PARA PESSOA JURÍDICA. 

1. I. Requerimento próprio do DCIT preenchido e assinado pelo 

representante legal; 

2. Documento oficial com foto e CPF do representante legal e dos 

sócios (quando for o caso); 

3. Comprovante de residência do representante legal – expedido 

nos últimos 60 dias. 

4. Contrato/estatuto social e ata de constituição – reconhecido e 

autenticado; 

5. Cartão CNPJ; 

6. Cartão de inscrição estadual – quando for o caso; 

7. Contrato de locação ou cedência do imóvel onde a atividade 

econômica será desenvolvida (reconhecido e autenticado), 

juntamente com a ficha de cadastro imobiliária municipal do 

imóvel – quando a pessoa jurídica não for proprietária do imóvel; 

8. Ficha de cadastro imobiliário municipal do imóvel onde a 

atividade econômica será desenvolvida – quando a pessoa jurídica 

for proprietária do imóvel. 

São dispensados os documentos 7 e 8 para o exercício de atividade 

econômica em logradouros públicos. 

Prazo de resposta: até 15 dias – prorrogável por igual período. 
 

 DECLARAÇÕES: DE RESIDÊNCIA; DE USO DE 

SOLO; DE POSSE DE BEM IMÓVEL. 

 TÍTULOS DE BEM IMÓVEL: DEFINITIVO; 

TRANSFERÊNCIA. 

1. Ficha de inscrição no CIM (atualizada). 

2. Identificação oficial com foto e CPF do(s) proprietário(s). 

Cartão CNPJ quando o proprietário for Pessoa Jurídica. 

Prazo de resposta: 

Dec. de Residência, até 48h – prorrogável por igual período. 

Dec. de Uso do Solo, até 60 dias – prorrogável por igual período. 

Dec. de Posse, até 60 dias – prorrogável por igual período. 

Tít. Definitivo, até 90 dias – prorrogável por igual período. 

Tít. de Transferência, até 30 dias – prorrogável por igual período. 
 

Obs. 1: O DCIT não expede Declarações e Títulos de Bem Imóvel 

situados em áreas de gerencia da União e do Estado. Salvo a 

Declaração de Residência, desde que o solicitante tenha comprovante 

de propriedade ou de uso do solo do órgão competente. 

 ENCAMINHAMENTOS AO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO (DETRAN-PA). 

1. Identificação oficial com foto e CPF do responsável legal. 

2. Comprovante de Residência do responsável legal expedido nos 

últimos 60 dias, podendo estar no nome dos pais, cônjuge ou filhos. 

3. CRLV e/ou CRV (autenticado e reconhecido em Cartório para os 

casos de transferência de proprietário do referido veículo). 

Cartão CNPJ quando o proprietário for Pessoa Jurídica. 

Prazo de resposta: até 48h – prorrogável por igual período. 

 

 NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. 
1. Identificação oficial com foto e CPF do Tomador e Prestador de 

serviço (caso seja Pessoa Jurídica, apresentar o Cartão CNPJ). 

2. Comprovante de Residência do Tomador e do Prestador de 

serviço expedido nos últimos 60 dias, podendo estar no nome dos 

pais, cônjuge ou filhos. 

3. Ficha de inscrição CAEM (quando for ocaso – atualizada). 

4. Alvará de Licença emitido pelo DCIT. 

5. Formulário próprio do DCIT preenchido e assinado pelas partes. 

Prazo de resposta: até 48h – prorrogável por igual período. 
 

 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA/NFS-e. 
Serviço disponível apenas para Pessoa Jurídica que teve aprovação 

no CAEM e possui o Alvará de Licença emitido pelo DCIT, o qual 

receberá LOGIN, SENHA, orientações de acesso e manuseio da 

Plataforma Digital para emissão da NFS-e. 
 

 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO: GUIA DE 

SEPULTAMENTO; AUTORIZAÇÃO DE JAZIGO; 

PRORROGAÇÃO PRAZO DE JAZIGO. 

1. Identificação oficial com foto e CPF do contribuinte e do 

falecido (obrigatório para emissão de Guia de Sepultamento*). 

2. Comprovante de Residência do contribuinte expedido nos 

últimos 60 dias, podendo estar no nome dos pais, cônjuge ou filhos. 

3. Declaração de Óbito ou de Natimorto (obrigatório para emissão 

de Guia de Sepultamento). 

4. Certidão de óbito ou Natimorto (obrigatório para emissão de 

Autorização de Jazigo – válido por três anos). 

5. Autorização de Jazigo (para prorrogação de prazo de Jazigo). 

* Não serão emitidos após 15 dias da data do óbito. Esse prazo 

poderá ser prorrogado em até 3 meses em casos excepcionas. 

Prazo de resposta: até 48h – prorrogável por igual período. 
 

 IMPOSTOS: IPTU e ITBI. 
1. Identificação oficial com foto e CPF do(s) proprietário(s). 

2. Ficha de inscrição no CIM (atualizada). 

Cartão CNPJ quando o proprietário for Pessoa Jurídica. 

Prazo de resposta: até 48h – prorrogável por igual período. 

 

 CERTIDÕES DE DÉBITO TRIBUTÁRIO 

MUNICIPAL: NEGATIVA; POSITIVA; POSITIVA COM 

EFEITO NEGATIVA. 
1. Ficha de inscrição no CIM – quando for o caso (atualizada). 

2. Ficha de inscrição no Cadastro de Atividade Econômico 

Municipal – quando for o caso (atualizada). 

Prazo de resposta: até 72h – prorrogável por igual período. 
 

Obs. 2: Comprovante de propriedade de Bem Imóvel: Títulos 

(Aforamento, Definitivo e Transferência), Recibos e Contratos 

(Doação, Aluguel, Cedência, Compram, Venda e similares), Escritura 

Pública, Decisão Judicial transitada e julgada, Declarações (Uso do 

Solo e Posse), Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR), entre 

outros. A cópia do referido documento a ser anexado deve estar 

reconhecida e autenticada. 

Obs. 3: Após protocolar o pedido de Alvará, toda a documentação 

será analisada e, se a atividade econômica exigir, será solicitado 

outros documentos e encaminhados a outros órgãos. 


