
                      Prefeitura Municipal de Paulínia 

 

 

 

ROTEIRO PARA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA 

1. Requerimento ao Ilmo. Senhor Prefeito solicitando a Inscrição Municipal;   
2. Preenchimento e assinatura da DECA em duas vias (não pode ser xerocada) pagina 3 e 4  
3. Cópia da procuração, documentos pessoais e comprovante de residência do signatário, 

caso não seja sócio, titular ou diretor da empresa;  
4. Cópia do contrato social/declaração de firma individual/estatuto, com o devido registro 

no órgão competente;  
5. Cópia da ata de assembléia de fundação e da eleição da última Diretoria, se tratar-se de 

S/A;  
6. Cópia do CNPJ;   
7. Cópia da DECA Estadual se a atividade abranger comércio ou transporte;    
8. Cópia do Registro na CORSESP, em caso de representação comercial;   
9. Cópia do RG e CPF dos sócios ou diretores da empresa;   
10. Cópia do comprovante de residência dos sócios ou diretores da empresa;   
11. Cópia do contrato de prestação de serviço entre a Petrobras; 
12. Copia do CAGED comprovando numero de funcionários 
13. Após a entrega do protocolo ao Serfitri em até 5 (cinco) dias úteis será expedido a IM 

provisória com prazo de 60 dias, até que a requerente providencie os documentos 
relativo a abertura do CNPJ (Matriz/Filial) com endereço de Paulínia  para a expedição 
da IM e Alvará Definitivo  

14. Declaração com firma reconhecida em cartório com ciência da obrigação acessória de 
cancelar ou suspender a  Inscrição Municipal 
 

 
Após anexar todos os documentos junto ao requerimento e DECA MUNICIPAL, comparecer na 

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO para conferência e autorização para protocolização, junto ao Protocolo 

Geral da Prefeitura. 

Horários: 

 
 

De atendimento na SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO: das 08:00 às 17:00h;  
 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com: Paulo, Neiva e Angela através dos telefones: 3874-

5627 ou 3874-5699. 

 

Obs.: Para agilizar o  atendimento, solicitamos que os documentos sejam juntados conforme 

a ordem numérica 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 
  
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE PAULÍNIA 
 
 
 
Empresa _____________________________________________________________________, 

CNPJ nº_____________________, estabelecida na ____________________________________ 

___________________________________, nº________, Bairro ________________________,  

 

na cidade de ________________, Estado ____________________, telefone _______________,  

 

vem requerer a Vossa Excelência que se digne conceder a Inscrição Municipal 
 
 
 
 

 
Termos em que 
 
P. Deferimento 
 
 

 
Paulínia,______ de _____________________de ______ 
 

 
ASSINATURA:__________________________________ 
 
NOME:________________________________________  
CFF: _________________________________________ 

RG:___________________________________________ 

E-mail:________________________________________ (Legível)  

 

 

 

 

 


