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Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural 
 

07.905.127/0001-07 
 
 

 
 
 

RELATÓRIO DA DIRETORIA 
 
 
 
 
 Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. 

Sas., as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 

31 de Dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

 
 
 
 

Lavras, 16 de Julho de 2020. 
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Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (valores expressos em R$ 1) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ativo        31/12/2019 31/12/2018  Passivo e Patrimônio Líquido    31/12/2019   31/12/2018 
Nota Nota 

Circulante Explicativa Recursos      27.600.654       27.565.449     Circulante Explicativa Recursos    22.672.183         23.129.220     
Caixa e Bancos - Proprios nota 3 a      132.812         646.546         Salários e encargos sociais Proprios a 

  a 

              334.284            
Aplicações Financeiras Proprios a       3.119.459       4.984.799       Salários e encargos sociais Restritos b 

a 

                          
Bancos Restritos b            17.869                      889              Provisões trabalhistas Proprios a      1.095.345           177.376         
Aplicações Financeiras Restritos b         20.917.600   18.252.708   Outras Provisões Restritos b          1.672.170         
Contas a receber Proprios nota 4 a      3.845.533   3.643.420       Fornecedores Proprios a         119.628           682.091         
(-) Provisão Credt Liquid Duvidosa a                   

              6.892 

               

 

Fornecedores Restritos b             178.649           106.154         
Devolução Participações Acionarias 
 

a             

       

        Impostos e contr. a recolher Proprios a         265.450              32.413            
Creditos c/ Empregados Proprios 
 

a             
        99.000 

           773              Impostos e contr. a recolher Restritos b         13.275                  14.807              
Creditos c/ terceiros - Proprios 
 

    a                     
                   
20.153 

                 Convenios nota 7 b          20.999.001    16.460.466   
Receitas a Apropriar Proprios a         3.643.420       
Outras Contas a Pagar Proprios a          835                6.039              
Outras Contas a Pagar Restritos b 

Creditos Tributarios – Proprios  
 

                                   

Não Circulante         670.335            785.133       Não Circulante 

 
 

            

     10.641 

        (538.511) 

     
Investimento nota 5  a        (59.743)                   Imobilizado de Terceiros b 

Despesas Antecipas – Proprios  
 

                 

        

      
Imobilizado nota 6 a -                      730.078          785.133 

 Patrimônio Social       5.598.806        5.221.362      
Patrimônio Social a   15.000             15.000            
Deficit ou Superavit Acumulados a        5.583.806        5.206.362       
Reserva de Contingência a 

 

                 

        5.519 

      
Total do Ativo       28.270.989      28.350.581     Total do Passivo e Patrimônio Líquido            28.270.989       28.350.581     

Recursos a - Livre b - Restrito Recursos a - Livre b - Restrito 
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Demonstração do Superávit (Déficit) dos Exercícios Findos em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 (valores expressos em R$) 

 

 
 
 

    2019   2018 

        
Receitas Fundecc   26.253.531   23.599.583 
        
Receitas financeiras Fundecc   156.723   128.909 
        
Receitas de projetos   18.015.051   29.166.169 
        
Receitas financeiras de projetos      206.000 
        
Recursos aplicados em projetos   (17.988.094)   (29.247.653) 
        
Despesas financeiras projetos   (26.957)   (124.516) 
        
Despesas não operacionais projetos       
        
Despesas Administrativas Fundecc   (26.009.083)   (22.927.748) 
        
Despesas financeiras Fundecc   (22.441)   (34.925) 
        
Receitas não operacionais Fundecc      56.637 
        
Despesas não operacionais Fundecc   (1.286)   (1.925) 
        
Superávit (Déficit) do exercício   377.444   820.531 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis 
 



 

6 
 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social nos Exercícios Findos 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (valores expressos em R$1) 

 

 
 
 
 

     
Patrimônio 

    
  Superávit 

(Déficit)     
Social   Reservas   Acumulado   Total 

Em 31 de dezembro de 2016         15.000         999.268       1.719.417    2.733.685  

                  
Formação de fundos     111.330    111.330 
           
Gastos     (4.545)    (4.545) 
           
Superávit do período       793.534  793.534 
           

Em 31 de dezembro de 2017   15.000  1.106.053  2.512.951  3.634.004 

           
Formação de fundos     403.083    403.083 
           
Realização da reserva      (1.509.136)  1.509.136  - 
           
Ajustes de exercícios anteriores       363.744  363.744 
           
Superávit do período       820.531  820.531 
           

Em 31 de dezembro de 2018   15.000    5.206.362  5.221.362 
         
Superávit do período      377.444  377.444 
         
Em 31 de dezembro de 2019  15.000  -  5.583.806  5.598.806 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis 
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Demonstração dos Fluxos de Caixa nos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 
2019 e 2018 (valores expressos em R$1) 

 

 

 
  2019  2018 
CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 6.681.034  2.295.816 
Déficit (superávit) do exercício 377.444  820.531 
Ajustes de exercícios anteriores   363.744 
Aumento (Diminuição) líquido das Reservas   403.083 
Itens do resultado que não afetaram o caixa    
   Depreciação 147.480  377.703 
   Redução (Aumento) dos direitos realizáveis a curto prazo    
      Bancos recursos com restrições 16.980  1.298 
      Aplicações recursos com restrições 2.664.892  1.031.367 
      Contas a receber 202.113  2.015.661 
      Adiantamentos e outros créditos (13.261)  81.930 
      Devolução Participações Acionarias 99.000   
    
   (Redução) Aumento nas obrigações de funcionamento    
      Fornecedores (489.968)  263.875 
      Provisões trabalhistas e outras provisões (754.200)  1.409.624 
      Salários, encargos sociais, impostos e contribuições  (102.777)  89.795 
      Convênios 4.538.535  (2.546.826) 
      Receitas a apropriar 0  (2.015.661) 
      Outras obrigações (5.204)  (308) 
          
CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 92.427  (1.009.560) 
     
(Aquisições) do imobilizado 101.102  (1.061.721) 
Baixa de Imobilizado (8.675)  52.161 
     
CAIXA DAS ATIVIDADES DE APLICAÇÕES E FINANCIAMENTOS  (3.205.316)  (786.019) 
(Aumento) das aplicações financeiras Recursos livres                                                        (3.205.316)  (786.019) 
(Redução) Aumento financiamentos -  - 
     
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (513.734)  500.237 
     
Saldo inicial do caixa e bancos - recursos livres 646.546  146.309 
Saldo final do caixa e bancos - recursos livres 132.812  646.546 
     
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E BANCOS (513.734)  500.237 

 
 
 
 
 
 

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis 
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
 

 

 
1- CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC, como as demais 
fundações de apoio criadas no âmbito das Instituições de Ensino Superior, tem 
amparo e credenciamento nos Ministérios da Educação e Ciência e Tecnologia de 
acordo com a lei 8.958/94, regulamentada pelo Decreto lei nº 5.205/04 e pela lei de 
Inovação Tecnológica de nº 10.973/04. Caracteriza-se como uma organização dentro 
do terceiro setor instituída por pessoas físicas em 23 de março de 2006, como 
Fundação do Direito Privado sem fins lucrativos, com a missão de apoiar o 
desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão, bem como projetos de 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estimulo à inovação de 
interesse da Universidade Federal de Lavras ou de outras Instituições Científicas, 
Tecnológicas, Culturais e de inovação, a promoção de atividades e finalidades de 
relevância pública e social, como também da atividade privada, mediante 
assessoramento à elaboração de projetos e gestão financeira de recursos obtidos. 
 
A FUNDECC desempenha importante papel como fundação integrada à estrutura 
organizacional da UFLA proporcionando meios para a captação, viabilização dos 
programas de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento da UFLA. 
 
 

2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
obedeceram aos princípios e práticas de contabilidade adotadas no Brasil e demais 
normas técnicas contábeis das entidades sem fins lucrativos.  
 
a) Demonstração do Superávit (Déficit) – O Superávit é apurado com base no 
regime de competência de exercícios. 
 
b) Convênios e contratos – Os direitos e obrigações junto aos projetos são 
registrados quando do seu efetivo recebimento e desembolso para efeitos de 
demonstração nas contas patrimoniais. 
 
c) Ativos circulante e não circulante - Os ativos são apresentados ao valor da 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias 
auferidas. 
 
d) Imobilizado - O imobilizado é registrado ao custo de aquisição. As depreciações 
são calculadas pelo método linear às taxas usuais que levam em consideração a vida 
útil econômica dos bens, bem como a recuperabilidade dos ativos. 
 
e) Passivo circulante e não circulante - Demonstrados por valores conhecidos ou 
calculados, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas. 
 
f) Recursos livres e com restrições - A distinção de recursos livres e com restrições 
refere-se a denominações contábeis, respectivamente para projetos executados com 
recursos próprios e para projetos executados com recursos de terceiros.  
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
 

 

 
3 - CAIXAS E BANCOS – RECURSOS LIVRES 

 
Representam as disponibilidades dos recursos financeiros e possuem características 
de liquidez imediata.  
 

 
 4 - CONTAS A RECEBER  

 
A rubrica contas a receber está representada pelos valores de recebimento futuro 
vinculada aos contratos de prestação de serviços e da atividade de gestão dos 
convênios. Seus valores não são componentes de receitas, mas tão somente direitos 
registrados, tendo como contrapartida a rubrica de convênios e contratos. 
A Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa no valor de R$ 
538.511, foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para 
fazer face a eventuais perdas na realização de créditos. 

 
 

5 - INVESTIMENTO 
 
No ano de 2019 a Fundação, após devida aprovação pelo Conselho Deliberativo, deu 
início a um plano de investimento para o alcance de capital privado, cujos resultados 
seriam vertidos à sua atividade precípua, realizando, para isso a integralização 
financeira de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) em cotas de capital social da 
sociedade empresária Fundecc Participações Ltda. A medida, todavia, foi rechaçada 
pelo Ministério Público que Recomendou a restituição do investimento aos cofres da 
Fundação e sua exclusão na participação societária. A Recomendação foi acolhida, 
sendo providenciada a restituição da quantia investida. Este fato está demonstrado nas 
Contas de Investimentos e também em Devolução de Participações Acionárias. 
 
 
 
6 - IMOBILIZADO 

 
No exercício de 2019, a instituição adquiriu máquinas e equipamentos no montante de 
R$ 101.102,00, desse valor sendo baixado R$ 8.675,00 resultando num investimento 
de R$ 92.427,00 com vistas à expansão e modernização dos serviços prestados. Em 
31 de Dezembro de 2019 e 2018 o ativo imobilizado liquido era composto da seguinte 
forma: 

 
Descrição 2019  2018 
    
Maquinas e equipamentos 417.459  383.774 
Moveis e utensílios   37.962  41.274 
Veículos  274.657  360.084 
 730.078  785.132 
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7 - CONVÊNIOS 

 
Refere-se ao saldo da movimentação de recursos recebidos e aplicados, representando 
as obrigações da Entidade com os convênios e contratos, obedece à convenção nos 
termos de cada projeto e pode assim ser representado: 

 
Descrição 2019  2018 
    
Convênios/contratos/eventos 17.243.627  12.735.172 
Receitas financeiras 3.755.374  3.725.294 
 20.999.001  16.460.466 
 
 

8 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
 
Imposto de Renda e Contribuição Social -  em virtude de ser uma entidade sem fins 
lucrativos, a entidade goza do benefício de isenção do pagamento dos tributos federais 
incidentes sobre o resultado. 
COFINS e ISS -  a entidade é isenta/imune do recolhimento da COFINS e do ISS 
incidente sobre as receitas relativas às suas atividades próprias. 
  

 
8.1) Renúncia Fiscal 
 
Em atendimento a ITG 2002 (R1) – entidade sem finalidade de lucros - a Fundecc 
apresenta a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os exercícios findos em 
2019 e 2018: 

 
 - IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
 - CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
 - ISSQN – Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza 
 - COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – sobre as 
receitas próprias. 
 

  
8.2) Isenções Usufruídas  

 
Tendo como base de cálculo o Superávit do exercício, temos acerca das isenções 
usufruídas: 

 
Superávit IRPJ (15%) IRPJ (10%) CSLL (9%) TOTAL 
377.444 56.616 13.744 33.969 104.329 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
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 9 - PROVISÕES 

As Provisões para férias, 13º salário e encargos são constituídas mensalmente em 
atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias vencidas e 
proporcionais, acrescidas dos respectivos encargos dos anos 2019 e 2018, conforme 
abaixo:  

10 - PATRIMONIO SOCIAL 

Conforme estatuto, a Fundecc aplica integralmente seus recursos na manutenção de 
seus objetivos institucionais, dessa forma o Superávit do Exercício será integralmente 
incorporado ao patrimônio social. 
A situação do Patrimônio Social apurado no balanço patrimonial encerrado em 

31/12/2019 está assim demonstrada: 

11 -  GRATUIDADES CONCEDIDAS 

Durante o exercício de 2019 não foram ofertadas atividades passiveis de concessão de 
gratuidade. 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

Provisão 2019 180.670 
Provisão 2018 162.988 

Fundo Patrimonial   15.000 
Superávit Acumulado   5.206.362 
Superávit exercício 2019   377.444 
Patrimônio Social 5.598.806 
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 12 - CONCLUSÃO 

 
 

No exercício de 2019, as atividades da instituição revelaram-se adequadas à sua 
finalidade de modo que encontra-se numa situação favorável para cumprir suas 
obrigações sociais e estatutárias, que muito embora conste prejuízo no lançamento 
contábil, há crédito financeiro suficiente a supri-lo. 

 
 
 

Índices de Liquidez 
      
Liquidez Corrente:  Ativo Circulante = 1,22 
  Passivo Circulante    
      
Liquidez Seca: At. Circ. - Estoque = 1,22 
  Passivo Circulante    
      
Liquidez Imediata: Disponível = 1,07 
  Passivo Circulante    
      
Liquidez Geral: (AC) + RLP = 1,25 
  PC + ELP     

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
 

 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 07.905.127/0001-07
Certidão nº: 14941545/2020
Expedição: 29/06/2020, às 08:37:48
Validade: 25/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.905.127/0001-07,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL
CNPJ: 07.905.127/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:27:57 do dia 29/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/12/2020.
Código de controle da certidão: ED95.9AD4.A874.F163
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
29/06/2020

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
27/09/2020

NOME: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL

CNPJ/CPF: 07.905.127/0001-07

LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR SILVIO MENICUCCI NÚMERO:

COMPLEMENTO: BAIRRO: IGNACIO VALENTIN CEP: 37200900

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: LAVRAS UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br

=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000405941619
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.905.127/0001-07
Razão Social:FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL
Endereço: C CAMPUS DA UFLA SN UNIVERSIDADE / UFLA / LAVRAS / MG / 37200-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/07/2020 a 07/08/2020 

Certificação Número: 2020070903414195813420

Informação obtida em 13/07/2020 08:46:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Prefeitura Municipal de Lavras
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

 

CERTIDÃO NEGATIVA
 

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

 

RAZÃO
SOCIAL: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL

CNPJ: 07.905.127/0001-07

 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar
lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte
acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da
presente certidão. CERTIFICA-SE que não constam, até esta data,
pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos
de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

 

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito
desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública
Municipal.

 

Emitida em: 15/06/2020 11:34:48
Início da validade: 15/06/2020 11:34:48
Válida até o dia: 13/09/2020

 

Código de controle da certidão: 582B031021C508A0AD38
 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da
Prefeitura Municipal de Lavras
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