Secretaria de Fazenda
REQUERIMENTO PARA 1ª SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE IPTU
Nome
End. localização do imóvel
N.º

CEP

Complemento

Cidade

Bairro
Estado Civil
E-mail
Telefones
CNPJ / CPF n.º
Inscrição Estadual / RG n.º
End. Correspondência

CEP

Complemento

N.º

Cidade

Bairro
REQUER ISENÇÃO DE:
(03) Produtor Rural

(01) Aposentado / Pensionista

(02) Servidor Público*

(04) Entidade Religiosa

(05) Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Declaro estar ciente de que o protocolo está sob minha inteira responsabilidade, não respondendo
município pelo uso indevido do protocolo por terceiros.
Itupeva,

de

de

.

Nome e assinatura do Contribuinte ou representante legal (com procuração)

Av. Eduardo Anibal Lourençon, 15 | Pq. das Vinhas | Itupeva | SP | CEP 13.295-000 | Fone: (11) 4591-8100 | www.itupeva.sp.gov.br

*Ativo ou inativo da Prefeitura Municipal de Itupeva ou da Câmara Municipal de Itupeva

Setor de Cadastro e Fiscalização

Secretaria de Fazenda
Setor de Cadastro e Fiscalização

REQUERIMENTO PARA 1ª SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE IPTU
NO ATO DO PROTOCOLO, ANEXAR CÓPIAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS
APOSENTADO / PENSIONISTA

SERVIDOR PÚBLICO

Trabalha atualmente
Escritura / Contrato com reconhecimento de rma
Comprovante de residência (recente)
Comprovante de renda (recente)
Certidão de isenção do ano corrente
(ou capa do IPTU, se for a 1ª vez)
CPF ou RG
Certidão de casamento
Certidão de óbito (se for o caso)

Escritura / Contrato com reconhecimento de rma
Comprovante de residência (recente)
Certidão de isenção do ano corrente
(ou capa do IPTU, se for a 1ª vez)
CPF ou RG
Certidão de casamento
Certidão de óbito (se for o caso)

REQUISITOS

REQUISITOS

• Ser proprietário do imóvel;
• Possuir renda igual ou inferior a 3 (três)
salários mínimos;
• Possuir um único imóvel em todo território nacional;
• Residir no imóvel;

IGREJA OU ENTIDADE RELIGIOSA

• Ser proprietário do imóvel;
• Ser servidor público ativo ou inativo
da Prefeitura Municipal de Itupeva ou
da Câmara Municipal de Itupeva;

PRODUTOR RURAL

Escritura / Contrato com reconhecimento de rma
Escritura / Contrato com reconhecimento de rma
Comprovante do imóvel (água ou luz - recente)
DECAP
Certidão de isenção do ano corrente
Nota Fiscal de Produtor (recente)
(ou capa do IPTU, se for a 1ª vez)
Certidão de isenção do ano corrente
CNPJ
(ou capa do IPTU, se for a 1ª vez)
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Ata da Assembléia que elegeu o presidente
CPF ou RG
CNPJ
RG do presidente

REQUISITOS
• Utilização do imóvel para ns estatutários;
• Constituição legal;
• Funcionamento regular;
• Cumprir obrigações estatutárias;
• Propriedade comprovada;

REQUISITOS
• A documentação acima mencionada deverá constar
no nome do requerente;

Observações:
(1) A Prefeitura Municipal de Itupeva poderá solicitar, a qualquer momento, outros documentos que julgar necessário
(2) O prazo para solicitar isenção se inicia em 01/10 e termina no último dia útil do mês de dezembro.
(3) Todo formulário deverá ser preenchido sem rasuras, não sendo permitido o uso de corretor líquido;
(4) As cópias (xerox) deverão estar sem cortes e legíveis
(5) A falta de documentos(s) solicitado(s) implicará no atraso do andamento do processo. Após juntada do(s) mesmo(s) será iniciada
a contagem de novo prazo, ensejara no atraso e consequentemente no arquivamento do processo.
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IMPRIMIR

