
Requerimento de Cadastramento de Veículo para
isenção da Taxa de Preservação Ambiental TPA

Governador Celso Ramos, de                                 de .  

Assinatura do Requisitante 

soirássecensotnemucoDlageLotnemardauqnE
I Ambulâncias, veículos oficiais, carros 
fúnebres ou carros fortes. 

Cópia do CRLV do veículo. 
Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ. 
Cópia do Contrato social (Pessoa Jurídica). 

II  Empresas no município Cópia do CRLV do veículo. 
Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ. 

Cópia do RG, CPF ou CNH do sócio ou 
procurador. 

Cópia do Contrato social (Pessoa Jurídica). 

III  Prestadores de serviços (Pessoa física 
ou jurídica). 

Cópia do CRLV do veículo. 
Cópia do RG, CPF ou CNH do sócio ou 
procurador. 
Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ. 
Cópia do Contrato social (Pessoa Jurídica). 

IV Artista e aparelhagem para 
espetáculos, convenções, manifestações 
culturais, feiras. 

Cópia do CRLV do veículo. 
Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ. 
Cópia do Contrato social (Pessoa Jurídica). 
Cópia do RG, CPF ou CNH do requerente. 
Declaração do município de G. Celso Ramos. 

V  Empresas Concessionárias. Cópia do CRLV do veículo. 
Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ. 

VI Trabalhador no Município/inverso. 
Cópia do RG, CPF ou CNH do requerente.       
Cópia do CTPS, contrato de trabalho, portaria, 
termo de posse, etc. 

VII  Proprietário de imóvel predial / territorial no 
Município. 

Predial Territorial

Cópia do RG, CPF ou CNH do requerente. 
Cópia do Comprovante de propriedade e 
inscrição imobiliária (escritura, carnê IPTU, etc). 

Inscrição Imobiliária: 

Cópia do CRLV do veículo.

Cópia do CRLV do veículo.

Requisitante: 

CPF: RG/DNI: 

E-mail: 

Celular: (   )                                                           Telefone: (   ) 

Dados de empresa (Apenas para as hipóteses de I a V) 

Empresa:                                                                              CNPJ: 

Endereço:                                                                                                                          N° 

Bairro:                                                                                   Município: 

Declaro que as informações foram prestadas com exatidão e veracidade, ciente que, se falsa declaração, estarei sujeito às penas da lei. 

Autorizo o envio de informações da ECOTPA Governador Celso Ramos pelos canais oficiais de divulgação aos dados
cadastrais acima indicados.


