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Altera o art. 5º do Decreto Municipal nº  

1.092, de 02 de dezembro de 2021 e dá  

outras providências. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 

atribuições legais,  

DECRETA 

  Art. 1º O art. 5º do Decreto Municipal nº 1.092, de 02 de dezembro de 2021 

passa vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 5º No ato da inscrição, deverão as empresas interessadas apresentarem 

cópias autenticada dos seguintes documentos:  

| — Certificado de condição de MEI, expedido no site da Receita Federal;  

Il — Alvará de localização e funcionamento, expedido junto a Prefeitura 

Municipal de Serafina Corrêa, indicando o início das atividades em período 

anterior a 20 de março de 2020;  

III - Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral/CNPJ;  

IV — Contrato Social da empresa e da última alteração, devidamente 

registrado na junta comercial, ou cópia do requerimento do empresário, 

quando se tratar de ME ou EPP;  

V – Declaração de enquadramento como ME ou EPP, expedida por Contador 

responsável;  

VI — Certidão negativa de débitos municipais, ou certidão positiva de débitos, 

com efeitos de negativa;  

VII — Declaração de suspensão de atividades após 1º de janeiro de 2021, 

conforme anexo Il deste Decreto;  

VIIl — Declaração de não recebimento de outros benefícios da Prefeitura 

Municipal de Serafina Corrêa, conforme anexo Il deste Decreto; 
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IX — Requerimento de habilitação ao programa, subscrito pelo representante 

legal da empresa, conforme anexo Ill deste Decreto, acompanhando de cópia 

de Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física — CPF.” (NR) 

 

  Art. 2º Passam a integrar o Decreto Municipal nº 1.092, de 02 de dezembro 

de 2021 os anexos Il e Ill, os quais correspondem aos anexos I e Il deste decreto  

 

  Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 20 de dezembro de 2021. 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 
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DECLARAÇÃO 

 

Eu ___________, CPF nº _____________, RG nº ___________________, na 

condição de apresentante legal da empresa _________________, inscrita no CNPJ 

sob nº____________, declaro sob as penas de lei, que que as atividades da 

empresa que represento foram suspensas totalmente após 1º de janeiro de 2021.  

Declaro também que a empresa por mim representada não recebe qualquer outro 

benefício, incentivo ou subsídio do Poder Público Municipal.  

 

Serafina Corrêa, RS, ____________de__________ de 202_. 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura do Representante 
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REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO AO PROGRAMA DE  

INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR 

 

Eu ___________, CPF nº _____________, RG nº ___________________, na 

condição de apresentante legal da empresa _________________, inscrita no CNPJ 

sob nº____________, vem por meio deste solicitar habilitação ao Programa de 

Incentivo ao Pequeno Empreendedor, de que trata a Lei Municipal nº 3.946, de 24 

de setembro de 2021. 

 

Serafina Corrêa, RS, ____________de__________ de 202_. 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura do Representante 

 

 


