
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE ANUIDADE E TAXAS

PESSOA JURÍDICA

(Preencher sem rasuras ou abreviações)

INFORMAÇÕES COMERCIAIS

RAZÃO SOCIAL:

NÚMERO DO CNPJ:

NOME DO PROPRIETÁRIO/SÓCIO:

Venho,  pelo  presente,  solicitar  ao  CREF2/RS  a  isenção  de  pagamento  de

anuidades e taxa de inscrição, conforme determinado pela  LEI COMPLEMENTAR Nº

147/2014,  em  função  do  enquadramento  de  minha  empresa  ser  como  Micro

Empreendedor  Individual,  atividades  de  PERSONAL  TRAINER,  CNAE  93.13-1/00 -

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO 

......................, ........de..................de.........

Local e Data 

_________________________________________

Assinatura do Proprietário/Sócio

CREF2/RS: R. Cel. Genuíno, 421 /401 – Porto Alegre/RS – CEP 90010-350 – Fone: 51 3288-0200 Fax: 51 3288-0222
CREF Serra: R. Antônio Ribeiro Mendes, 1849 térreo – Caxias do Sul/RS – CEP 95032-600 – Fone: 54 3202-2890

http://www.crefrs.org.br

Para uso do CREF2/RS:

Recebido por:_____________________Data:______________Rubrica/Assinatura:_______________      

Aprovado por:_____________________Data:______________Rubrica/Assinatura:_______________

LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014: Art 4º.....§ 3º Ressalvado o disposto

nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios,

relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença,

ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens

relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a

emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento,

sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de

fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.
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