
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETOR DE TRIBUTAÇÃO/ PREFEITURA MUNICIPAL GAMELEIRA 
 
 SERVIÇOS OFERECIDOS POR ESSE ORGAO 
 

1. Cadastramento imobiliário. 
2. Cadastramento mercantil. (para todas empresas que  exercam as suas atividades economicas no 

territorio do municipio, cumprindo todas as exigências cabiveis) 
3. Emissão de certidão positiva e ou negativa de débitos/ Fazenda Municipal (emissão de certidao 

atestando que o contribuinte nao possui debitos tributarios, ou que o mesmo esteja com 
parcelamentos em dias, para que assim seja emitida as certidoes, tanto para pessoa fisica, como para 
pessoa juridica.) 

4. Emissão de Alvara de localização e funcionamento mercantil pessoa jurídica/física (concessao de 
licença para funcionamento e localização que é obrigatoria para todos os que exercem atividade 
economica no territorio do municipio. A emissão da mesma será feita mediante o pagamento de taxas 
e o cumprimento das exigências cabiveis) 

5. Emissão de Alvara de funcionamento para transportes alternativos.( A emissão da mesma será feita 
mediante o pagamento de taxas e o cumprimento das exigências cabiveis) 

6. Emissão de Alvara de funcionamento para festas e eventos no município. (A emissão da mesma será 
feita mediante o pagamento de taxas e o cumprimento das exigências cabiveis) 

7. Emissão/ lançamento de carnês de IPTU (boletos).(todos que tenha cadastro imobiliario, podendo 
tambem para aqueles que se enquadrem na isencao podendo assim o faze-lo) 

8. Emissão/ lançamentos de licença de construção/reforma/ampliação/regularização (boletos).(A 
emissão do mesmo será feita mediante o pagamento de taxas e o cumprimento das exigências 
cabiveis) 

9. Emissão boletos ITBI. 
10. Emissão boleto ISS.(empresas ou pessoa fisica que preste serviços no municipio) 
11. Emissão de notas fiscais de serviços (Eletrônicas e avulsas, CNPJ, CPF, notas emitidas para quem 

prestar serviços no municipio) 
12. Cadastramento feirantes hortifrutigranjeiro/ roupas, miudezas. 
13. Transferência/desmembramento/revisão e vistoria de imóvel. 
14. Licenças para construção de Jazigos 
15. Emissão de alvará placas veículos/transferência (boletos). (concessao de licença para funcionamento  

que é obrigatorio para todos os que tenha a concessão de uso. A emissão da mesma será feita 
mediante o pagamento de taxas e o cumprimento das exigências cabiveis) 

 
Todos os serviços estao disponiveis no Setor de Tributação, localizado na Praça Agamenon Magalhaes, 228 -
Centro – Gameleira, ponto de referencia proximo ao Banco Bradeso , e tambem no portal da prefeitura  
https://gameleira.pe.gov.br/, serviços tributarios, assim como no email do setor 
tributacao@gameleira.pe.gov.br. Publico alvo cidadãos e empresas, prazo para realização variavel, pois 
depende de informaçoes dos contribuintes.  

 
 

 
 


