
         
 
REQUERIMENTO PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL – EMPRESAS /MEI/PROFISSIONAL LIBERAL 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

Razão Social/Nome  

 

CNPJ ou nº de cadastro no órgão de classe  

Endereço do imóvel indicando o número do índice cadastral do IPTU  

Rua   

Bairro  Município  

CEP  U.F  Telefone  

Índice cadastral IPTU  

E-mail   

Conta Corrente/Poupança em nome da pessoa jurídica MEI ou em nome da pessoa física Profissional Liberal* 

(     ) Pessoa Jurídica      (     ) Pessoa física  

Banco   Agência  

Conta  

 

 Se for indicada conta depósito com titular diferente do requerente, apresentar documentos hábeis a comprovar o parentesco existente 
entre o Requerente e o titular da conta para depósito.  
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

- Declaração de autenticidade das informações prestadas; 
- Cópia do contrato social em se tratando de empresa; 
- Cópia dos documentos pessoais (identidade, CPF e comprovante de inscrição no órgão de classe, em sendo o caso) do 
requerente/representante legal da empresa, MEI ou profissional liberal; 
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do C.N.P.J. ativo se pessoa jurídica, Certificado de Condição de 
Microempreendedor Individual (CCMEI) ativo, se MEI, ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF regular e comprovante de inscrição e 
situação regular junto ao órgão de classe se profissional liberal; 
- Documento hábil a comprovar o endereço de instalação da empresa, do MEI ou da atividade do profissional liberal; 
- Contrato de locação vigente, com firma reconhecida em cartório, em se tratando de imóvel locado; 
- Comprovação por fotografias e demais meios hábeis, regulados em decreto, capazes de identificar que o imóvel foi real e efetivamente 
inundado ou atingido, quando se tratar de imóveis edificados no subsolo e/ou primeiro pavimento de prédios e edifícios. 
- Outros documentos, a critério das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e Defesa Social, que se fizerem necessários para 
comprovar que o imóvel e o Requerente foram atingidos pela enchente. 
Em caso de dúvidas e em casos omissos, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social poderá fazer visita ao imóvel para esclarecer o 
que for necessário.  
- Quaisquer documentos que o Requerente entender pertinente.  
 
□ Declaro, para fins de direito, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que □ SIM □ NÃO RECEBO AUXÍLIO EMERGENCIAL 
MORADIA. 
 
□ Declaro, para fins de direito, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações do presente requerimento e os 
documentos apresentados são verdadeiros e autênticos. 

 

Vespasiano, _____ de _________________________ de 2022 

 
 

_______________________________________________  
Assinatura do requerente 


