
REQUERIMENTO DE ISENÇÃODE IPTU
DADOS DO CONTRIBUINTE

CADASTRO: INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE: CPF/CNPJ:

ENDEREÇO: TELEFONE: ( )

EMAIL:

O requerente acima identificado vem requerer a ISENÇÃO DO IPTU, referente ao imóvel acima específico, para o exercício de _________(__________________________________) por se enquadrar nas condições estabelecidas nos Arts. 218 e 219 da Lei Complementar nº10/2009 (CTM). Para tanto, declara que:Possui renda familiar mensal igual ou inferior a 02 (dois) salários mínimos vigente;O imóvel especificado é utilizado como residência;Não possui outro imóvel construído ou não;O imóvel não excede a 120m² (cento e vinte) construído, sendo apenas com pavimento térreo;Declaro, nesta oportunidade, estar ciente de que o reconhecimento da isenção ora requerida dependerá do preenchimento das condições erequisitos exigidos na legislação em vigor, bem como da apresentação da documentação relacionada a baixo, e que a ausência de qualquerum dos referidos documentos poderá inviabilizar a análise do pedido ora formulado com consequente ARQUIVAMENTO do processo.* Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais prevista na legislaçãoaplicável. (Art. 2º da Lei Federal nº 7.115/1983).

DOCUMENTOS:- Documento de propriedade do bem imóvel;- Estatuto Social, RG, CPF, nos casos dos incisos I a VI doArtigo 218;- Declaração do próprio contribuinte, sob pena de Lei quepossua u único imóvel;

- Documento do IPTU;- Comprovação de renda familiar;- Fotos atuais do imóvel ;

OBSERVAÇÕES
1. Fica esclarecido, desde já, que outros documentos poderão ser solicitados no decorrer da análise processual;2. Os requerimentos assinados por terceiros deverão ser acompanhados de PROCURAÇÃO e cópias de RG e CPF do procurador;3. Todos os documentos deverão ser entregues e cópias autenticadas ou com a apresentação dos originais.4. Este requerimento juntamente com a documentação deverá ser encaminhado através do e-mail:semfaz.isencaoiptu@saocristovao.se.gov.br;5. O e-mail enviado deve está preenchido com o assunto “REQURIMENTO DE ISENÇÃO DE IPTU”, se assunto do e-mail não forpreenchido o requerimento será arquivado sem ser analisado.

SÃO CRISTÓVÃO,_______de__________________de_________

____________________________________________________
Assinatura do requerente ou representante legal
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