PROCURAÇÃO
(PESSOA JURÍDICA)

OUTORGANTE: (nome da empresa), também denominada (nome fantasia, se
houver), CNPJ n.º _________________________, sita a (endereço completo),
telefone ___________, neste ato representada por (nome do(s) sócio(s), identificado
por CPF/RG, com poderes para assinar procuração, devidamente indicado no contrato
social conforme cláusula de gerência),
OUTORGADO(A) (escritório contábil/contador/advogado/outro - especificar), nome
completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do CPF nº
______________________, RG nº_________________, expedido pelo (órgão),
residente e domiciliado(a) a (rua, avenida, etc.) ______________________________,
bairro __________________, município ______________________, Estado ______,
CEP _____________, telefone,
Por este instrumento particular de mandato e na melhor forma de direito, o
OUTORGANTE, nomeia e constitui seu procurador o(a) OUTORGADO(A) a quem
confere amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-lo perante a Prefeitura do
Município de São Pedro a fim de tratar de qualquer assunto de seu interesse
relativamente à(s) sua(s) inscrição(ões) e/ou à débitos, podendo, para tanto, pesquisar
sobre situação fiscal ou cadastral; prestar declarações; assinar requerimentos e/ou
petições; efetuar em seu nome parcelamento de débitos tributários e não tributários
municipais, inclusive desistindo de parcelamentos anteriormente firmados, de forma
irrevogável e irretratável; assinar Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento dos
Débitos existentes junto a Fazenda Municipal; solicitar a expedição de guias para
pagamento e de demais documentos e/ou retirá-los; proceder ao recolhimento de custas
processual e retirada do respectivo carnê de parcelamento; reconhecer a procedência de
dívidas, inclusive perante o Poder Judiciário; renunciar a qualquer meio judicial ou
administrativo de defesa à(s) inscrição(ões) da(s) dívida(s), podendo desistir totalmente
de qualquer impugnação ou recurso interposto e renunciar ao direito de discutir o(s)
débito(s); dando tudo por bom, firme e valioso, responsabilizando-se por todos os atos
praticados no cumprimento deste instrumento.
__________________________,______de___________________de______

________________________________________________________________
(Assinatura do sócio com poderes de gerência no contrato social)

OBSERVAÇÕES:
1 - Autenticar a assinatura do outorgante em cartório ou tabelião
2 - Obrigatória a prévia atualização dos dados cadastrais do outorgante (nome / razão
social, CPF / CNPJ, endereço, quadro societário, etc.)
3- Anexar cópia dos atos constitutivos consolidados e atualizados

