DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL

Eu ____________________________________________________________,
Portador do RG Nº__________________________, órgão expedidor
____________________________, data de expedição _____________, inscrito
no CPF sob o número ______________________________, declaro que
trabalho
informalmente
com
_____________________________________________,
sem
vínculo
empregatício, com renda mensal aproximada no valor de R$
___________________.
Declaro estar ciente que posso responder legalmente pela veracidade e
autenticidade das informações socioeconômicas prestadas, e caso as
declarações não sejam fidedignas implicarão nas penalidades cabíveis,
previstas no artigo 15 da Lei 12.101/2009.
Art. 15. Para fins da certificação a que se refere esta Lei, o aluno a ser
beneficiado será pré-selecionado pelo perfil socioeconômico e,
cumulativamente, por outros critérios definidos pelo Ministério da Educação.
§ 3o As bolsas de estudo poderão ser canceladas a qualquer tempo, em caso
de constatação de falsidade da informação prestada pelo seu responsável, ou
de inidoneidade de documento apresentado, sem prejuízo das demais sanções
cíveis e penais cabíveis.

São Paulo ______/______/________

(assinatura legível do declarante)

______________________________
1ª testemunha

______________________________
2ª testemunha

RG________________________
RG___________________________
CPF___________________________ CPF___________________________

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES

Eu,

__________________________________________________________,

portador(a) do RG ______________________e CPF___________________,
declaro para fins de estudo socioeconômico para concessão de bolsa de estudo
integral

da

criança

_______________________________________________________________
_________, nascida em __________/_____________/________ tendo como
responsável

a

solicitante

da

bolsa

de

estudo

Sra.(o)

__________________________________________________

RG

____________________________e CPF ________________________, que
auxílio financeiramente a família com o valor de R$ _____________________,
mensal.
Declaro estar ciente que posso responder legalmente pela veracidade e
autenticidade das informações socioeconômicas prestadas, e caso as
declarações não sejam fidedignas implicarão nas penalidades cabíveis,
previstas no artigo 15 da Lei 12.101/2009.
Art. 15. Para fins da certificação a que se refere esta Lei, o aluno a ser
beneficiado será pré-selecionado pelo perfil socioeconômico e,
cumulativamente, por outros critérios definidos pelo Ministério da Educação.
§ 3o As bolsas de estudo poderão ser canceladas a qualquer tempo, em caso
de constatação de falsidade da informação prestada pelo seu responsável, ou
de inidoneidade de documento apresentado, sem prejuízo das demais sanções
cíveis e penais cabíveis.
São Paulo ______/______/________

______________________________________________
Assinatura do declarante (nome legível de quem faz a
doação)
_________________________________
Assinatura do solicitante do responsável pela criança.

(ESSE MODELO NÃO É PARA SER ASSINADO PELA FAMÍLIA, TENDO EM
VISTA QUE O DECLARANTE PRECISA FAZER O DOCUMENTO ABAIXO
MENCIONADO DE PRÓPRIO PUNHO E ASSINADO)

ATESTADO DE NÃO DECLARANTE DO IMPOSTO DE RENDA

Eu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx portador do RG: xxxxxxxxxxxxxxxxe CPF:
xxxxxxxxxxxxxxxxx informo que não declarei o imposto de renda ano base/2018
porque minha renda é inferior ao determinado pela receita federal.
Em conformidade com a Instrução Normativa RFB Nº 864/2008 afirmo ser
verdade e assino a declaração.

Declaro estar ciente que posso responder legalmente pela veracidade e
autenticidade das informações socioeconômicas prestadas, e caso as
declarações não sejam fidedignas implicarão nas penalidades cabíveis,
previstas no artigo 15 da Lei 12.101/2009.
Art. 15. Para fins da certificação a que se refere esta Lei, o aluno a ser
beneficiado será pré-selecionado pelo perfil socioeconômico e,
cumulativamente, por outros critérios definidos pelo Ministério da Educação.
§ 3o As bolsas de estudo poderão ser canceladas a qualquer tempo, em caso
de constatação de falsidade da informação prestada pelo seu responsável, ou
de inidoneidade de documento apresentado, sem prejuízo das demais sanções
cíveis e penais cabíveis.

São Paulo xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx_

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(assinatura)

DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO

Eu,_______________________________________________________________
portador

do

RG:_________________________________e

CPF:_______________________declaro para os devidos fins que pago o valor
de R$ _____________________ mensais, referente ao aluguel do imóvel
localizado

à

Rua__________________________________________

bairro________________________________________

cidade

_____________________ CEP: ____________________________________.

Declaro estar ciente que posso responder legalmente pela veracidade e
autenticidade das informações socioeconômicas prestadas, e caso as
declarações não sejam fidedignas implicarão nas penalidades cabíveis,
previstas no artigo 15 da Lei 12.101/2009.
Art. 15. Para fins da certificação a que se refere esta Lei, o aluno a ser
beneficiado
será
pré-selecionado
pelo
perfil
socioeconômico
e,
cumulativamente, por outros critérios definidos pelo Ministério da Educação.
§ 3o As bolsas de estudo poderão ser canceladas a qualquer tempo, em caso
de constatação de falsidade da informação prestada pelo seu responsável, ou
de inidoneidade de documento apresentado, sem prejuízo das demais sanções
cíveis e penais cabíveis.

São,____________,___________2019.

_______________________________
Assinatura do locatário

RELATÓRIO MENSAL DAS RECEITAS BRUTAS - MEI
CNPJ:
Empreendedor individual:
Período de apuração:
RECEITA BRUTA MENSAL – REVENDA DE MERCADORIAS (COMÉRCIO)

I – Revenda de mercadorias com dispensa de emissão de documento
fiscal

R$

II – Revenda de mercadorias com documento fiscal emitido

R$

III – Total das receitas com revenda de mercadorias (I + II)

R$

RECEITA BRUTA MENSAL – VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (INDÚSTRIA)

IV – Venda de produtos industrializados com dispensa de emissão de
documento fiscal

R$

V – Venda de produtos industrializados com documento fiscal emitido

R$

VI – Total das receitas com venda de produtos industrializados (IV + V)

R$

RECEITA BRUTA MENSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VII – Receita com prestação de serviços com dispensa de emissão de
documento fiscal

R$

VIII – Receita com prestação de serviços com documento fiscal emitido

R$

IX – Total das receitas com prestação de serviços (VII + VIII)

R$

X - Total geral das receitas brutas no mês (III + VI + IX)

R$

LOCAL E DATA:

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:

ENCONTRAM-SE ANEXADOS E ESTE RELATÓRIO:
- Os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes ao período;
- As notas fiscais relativas às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidas.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu,

__________________________________________________________,

portador(a) do RG ______________________e CPF___________________, declaro
para fins de estudo socioeconômico de intenção de vaga para a Unidade I da FUNSAI
referente

a

criança/adolescente_______________________________________________nascida
em __________/_____________/________ tendo como responsável a solicitante
Sra.(o)
_______________________________________________________________RG___
____________________e CPF ________________________, que custeio a pensão
alimentícia no valor de R$ _____________________, mensal.

Declaro estar ciente que posso responder legalmente pela veracidade e
autenticidade das informações socioeconômicas prestadas, e caso as
declarações não sejam fidedignas implicarão nas penalidades cabíveis.

São Paulo ______/______/________

______________________________________________
Assinatura do declarante

__________________________________________
Assinatura do solicitante do responsável pela criança/adolescente

