
ORIENTAÇÕES PARA RESTITUIÇÃO DE DAE PAGO EM DUPLICIDADE E
REEMBOLSO PARA O CASO DE SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-

19 PREVIAMENTE À REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DA 1ª FASE

 

No  caso  dos  concursos  ao  CFO  e  CFSd  do  CBMMG  2022  serão  adotados  os
seguintes procedimentos:

I) Encaminhar requerimento (anexo D da ITC nº 15/2014 – CBMMG) e anexos (relação
de  documentos  –  letra  “c”),  via  SEDEX  ou  CARTA,  ambos  com  AR  (Aviso  de
Recebimento), postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato,
endereçado  à  Divisão de  Seleção  e  Exames,  na  Academia  de  Bombeiros  Militar,
situada à av.  Santa  Rosa,  10,  São Luiz,  CEP  31.270-750,  em Belo  Horizonte/MG.
Nesse caso, a data da postagem deverá obedecer ao prazo de 30 de novembro de
2022.

II) O envelope deverá conter a referência da seguinte forma:

CONCURSO PÚBLICO CBMMG  – EDITAL 10/2022 OU 11/2022
REFERÊNCIA: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
NOME COMPLETO DO CANDIDATO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

III) Relação de documentos a serem enviados:

a) requerimento preenchido (Anexo D da ITC nº 15 – CBMMG);

b) comprovante do pagamento do DAE;

c) cópia autenticada da Identidade e CPF;

d) Certidão  de  Débitos  Tributários  (CDT),  disponível  no  site:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/certidao_debitos/ ;

e) exame laboratorial ou atestado médico (original ou autenticado em cartório), em
caso de suspeita ou confirmação de COVID-19.

IV) Orientações para preenchimento do requerimento (Anexo D da ITC nº 15):

 
a) Os campos “INSCRIÇÃO ESTADUAL” e “NIRE” não devem ser preenchidos por
pessoa física.
 
b) No caso de pagamento em duplicidade, marcar a opção:
“recolhido indevidamente”.
 
c) No caso de reembolso por  suspeita ou confirmação de COVID-19,  marcar  a
opção:
“serviço não realizado”.

 
d) Os dados bancários informados no “Anexo D” devem estar atrelados ao CPF do
requerente. A transação não será completada caso haja incompatibilidade nesses
dados.



V) Orientações para acessar a certidão de débitos tributários (Item III, alínea “d”).

PASSO A PASSO PARA ACESSAR O CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

http://www.fazenda.mg.gov.br/





Digitar o CEP e clicar em pesquisar.
Depois digite o número da imóvel e clique em selecionar.
Depois, clicar em confirmar.




