
                   PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS 
                      SALA DO EMPREENDEDOR 

 
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR 

BAIXA NO REGISTRO DE MEI  

Declaro, para os devidos fins que se fizerem necessários e perante a Lei, que solicito a SALA DO  
EMPREENDEDOR DE RORAINÓPOLIS a realização da BAIXA de minha inscrição como 
Microempreendedor Individual no Portal do empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br), 
nesta data, nos termos do inciso I do artigo 4º da Lei Complementar nº 123/2006. Declaro ainda ter 
ciência que os débitos posteriormente apurados até a data da baixa poderão ser cobrados conforme 
determina o parágrafo 3º do artigo 9º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 Devo Procurar a Prefeitura, Vigilância Sanitária, Secretaria da Fazenda Estadual, INSS e 
todos os órgãos que fiz inscrição para dar baixa. 

 Fui informado que deverei procurar um contador para gerar a GFIP de minha inscrição do 
tempo de atividade de minha empresa (pelo menos 1 por ano), se não houver funcionário 
registrado. Se houver funcionário registrado a mesma deve ser feita todos os meses. 

 Declaro também que fui orientado sobre a obrigatoriedade da entrega da Declaração Anual 
de Faturamento da Empresa (DASN SIMEI – Declaração Anual do Simples Nacional – 
Microempreendedor), no mês de Janeiro do próximo ano, referente ao ano em exercício. 

 Declaro também, sob as penas da lei, que fui informado que a baixa da inscrição do MEI 
abaixo identificado, ressalvado aos órgãos competentes detém o direito de cobrar quaisquer 
créditos tributários posteriormente apurados, na forma da Lei, 

  Deverei realizar o pagamento dos boletos atrasados de arrecadação do SIMPLES 
NACIONAL. A inadimplência do recolhimento da contribuição para a seguridade Social 
relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte Individual, tem como 
consequência a não contagem da competência em atraso para fins de carências para 
obtenção dos benefícios previdenciários respectivos e que no momento da baixa os boletos 
atrasados automaticamente poderão passar para o CPF e se não pagos podem ir para a 
dívida ativa. 

 Poderei ficar impedido de registrar uma outra empresa por 2 anos. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Nome: _______________________________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________ DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____ 

TITULO OU Nº REC. DO IRPF: ______________________ CPF: _________________________ 

FONE: ____________________________ CÓD: _____________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Assinatura do Responsável pela empresa  

 

Roroinópolis/RR, ____ de __________________ de 2016 

 

 

 

Rua Pedro Daniel da Silva, n.º 51 – Centro   CEP 69373-000   Rorainópolis – RR 

Fone (95) 3238-1247  

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

