
 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO E RESPOSTAS FREQUENTES – SIC 
 

 

 

 

 

Quando vence o IPTU deste ano (2019)? Onde retiro segundo via? 
 

 O IPTU referente ao ano de 2019 tem vencimento dia 15/04/2019. Para pagamento a vista 

ou em seis parcelas com vencimento de 15/04/2019 até 15/09/2019. Podendo ser retirado 

segunda via pelo Site www.patrocinio.mg.gov.br ou na Secretaria de Finanças na 

Prefeitura. Caso tenha alguma dúvida poderá entrar em contato via telefone 3839 1800 – 

ramais 266 ou 439 no Setor de Fiscalização Tributária, com Atendimento de Segunda a 

Sexta   feiras,   horário   08:00   h   as   11:00   h   e   13:00   h    as   16:00h.   Endereço: 

Praça Dr. Olímpio Garcia Brandão, 1452, Bairro Cidade Jardim. 

 

 

Quanto a protocolo de pedido de baixa de inscrição municipal, como quais procedimentos 

devem ser realizados, quais documentos são necessários e se existe(m) taxa(s) a ser(em) 

paga(s): 

 É necessário fazer a solicitação junto ao Setor de Protocolo juntamente com a 
documentação abaixo listada: (O protocolo deverá ser vistado no DAEPA e apresentado 

junto à Secretaria de Finanças para análise e emissão da taxa) 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

1 - ANEXO I PREENCHIDO (Disponível no site a Prefeitura 

de Patrocínio - www.patrocinio.mg.gov.br ) CAMINHO: 

Publicações – Finanças – Inscrição , Alteração e Baixa 

2 – Xerox documentos pessoais Sócio Administrador 
 

3- Quando se tratar de MEI – Microempreendedor Individual , 

anexar o CNPJ baixado junto a Receita Federal 

4 - ALVARÁ DO ANO ( caso já tenha sido expedido) 

*Protocolar toda esta documentação no balcão de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Patrocínio. 

Atendimento de Segunda a Sexta feiras, horário 08:00 h 

as 11:00 h  e 13:00 h  as 16:00h. Endereço: 

Praça Dr. Olímpio Garcia Brandão, 1452, 

Bairro Cidade Jardim. 

http://www.patrocinio.mg.gov.br/
http://www.patrocinio.mg.gov.br/


*Caso tenha alguma dúvida poderá entrar em contato via telefone 3839 1800 – ramais 266 ou 439 

no Setor de Fiscalização Tributária, com Atendimento de Segunda a Sexta feiras, horário 

08:00 h as 11:00 h e 13:00 h as 16:00h. Endereço: Praça Dr. Olímpio Garcia Brandão, 1452, 

Bairro Cidade Jardim. 

 

 
Como se realiza um Cadastro Jurídico junto a Prefeitura de Patrocínio/MG? 

 

 Após as análises de viabilidade junto ao Minas Fácil e liberação do CNPJ e do Contrato 

Social , segue documentação a ser apresentada junto à Prefeitura Municipal de 

Patrocínio: 
 

1 - ANEXO I PREENCHIDO (DISPONÍVEL NO SITE DA PREFEITURA 

www.patrocinio.mg.gov.br – CAMINHO: Publicações – Finanças – Inscrição , Alteração e Baixa ) 

E CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA; 

2 – CNPJ; 
 

3 - CONTRATO SOCIAL , ATA  OU ESTATUTO; 
 

4 - COMPROVANTE DE ENDEREÇO: IMÓVEL PRÓPRIO - ( CONTA DE ÁGUA, CARNÊ 

DE IPTU OU REGISTRO DO IMÓVEL ATUALIZADO); 

5 - SE O IMÓVEL FOR LOCADO - CONTRATO DE LOCAÇÃO E CÓPIA DOCUMENTO 

PESSOAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL) 

6 - SE A EMPRESA SE ENQUADRAR COMO MICRO NO MUNICÍPIO LEI 102/2011 : 01 

VIA DA DECLARAÇÃO DE MICRO (ASSINADO PELO PROPRIETÁRIO) retirar modelo 

declaração junto a Secretaria de Finanças; 
 

7- ACVB ou Dispensa; 
 

8 - Protocolar toda esta documentação no balcão de Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Patrocínio. Atendimento de Segunda a Sexta feiras, horário 08:00 h as 11:00 h e 13:00 h as 

16:00h. Endereço: Praça Dr. Olímpio Garcia Brandão, 1452, Bairro Cidade Jardim; 

9 – Caso tenha alguma dúvida poderá entrar em contato via telefone 3839 1800 – ramais 266 ou 

439 no Setor de Fiscalização Tributária, com Atendimento de Segunda a Sexta feiras, horário 

08:00 h as 11:00 h e 13:00 h as 16:00h. Endereço: Praça Dr. Olímpio Garcia Brandão, 1452, 

Bairro Cidade Jardim. 

 

 
Em casos em que pedido de informação seja negado, existe forma de recurso? 

 

 Existe a Lei nº 12.527/11, lei de governança Federal, que regula o acesso a informações. 

Nosso município segue esta Lei Federal, quanto a Acesso a Informação.

 

Quanto a Recursos, observamos as orientações desta Lei, que trata: 

 

Os procedimentos e prazos para interposição e resposta a recursos estão previstos nos 

http://www.patrocinio.mg.gov.br/


artigos 15 a 20 da Lei nº 12.527/11. Caso o pedido de acesso seja negado, pode o cidadão 

recorrer, no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. O recurso é dirigido à autoridade 

hierarquicamente superior do servidor responsável pela elaboração da resposta inicial. Este 

recurso deve ser analisado no prazo de 5 dias. 

 

No Site da Prefeitura de Patrocínio, através do Link 

https://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pm/, na guia de serviços, você pode ter acesso a 

LAI . 

 
 

Como tenho acesso virtual a informações de servidores da Prefeitura? 
 

 Através do Link http://735c07fc277d.sn.mynetname.net:8086/, no Portal de Transparência, 
guia pessoal, temos diversas informações sobre os servidores, podendo realizar diversas 
pesquisas, baixar para seu computador, imprimir  (dados abertos).

 

 

A Prefeitura disponibiliza, Certidão Negativa On-line, no Setor Tributário? 
 

 Este requerimento deverá ser feito presencialmente junto ao Setor de Protocolo , na 

Prefeitura, após procurar o DAEPA (Autarquia do Município ) para vistar o protocolo e 

depois procurar a Secretaria de Finanças para retirar e pagar a taxa da certidão. Após o 

pagamento da taxa o pedido deverá ser devolvido no setor de Protocolo e a retirada da 

certidão é na Secretaria de Finanças a partir do primeiro dia útil seguinte. Caso tenha 

alguma dúvida poderá entrar em contato via telefone 3839 1800 – ramais 266 ou 439 no 

Setor de Fiscalização Tributária, com Atendimento de Segunda a Sexta feiras, horário

https://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pm/
http://735c07fc277d.sn.mynetname.net:8086/


08:00 h as 11:00 h e 13:00 h as 16:00h. Endereço: 
Praça Dr. Olímpio Garcia Brandão, 1452, Bairro Cidade Jardim. 

 

Como tenho acesso ao edital na integra, no Portal de Transparência de Patrocínio? 
 

 Está disponível no Portal de Transparência Link 

http://735c07fc277d.sn.mynetname.net:8086/Form/Editais e          no Site da Prefeitura de 

Patrocínio, http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/index.php/publicacoes/licitacao-

processos- licitatorios,

http://735c07fc277d.sn.mynetname.net:8086/Form/Editais
http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/index.php/publicacoes/licitacao-processos-licitatorios
http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/index.php/publicacoes/licitacao-processos-licitatorios
http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/index.php/publicacoes/licitacao-processos-licitatorios

