PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
COLETORIA

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IPTU
DADOS DO REQUERENTE
Nome completo:
Endereço:
Cidade/UF:

CEP:

Telefone:

E-mail:

RG:

CPF:

Profissão:

Estado civil:

Nome do cônjuge:

CPF cônjuge:
DADOS DO IMÓVEL

Endereço imóvel (logradouro):
Quadra:
Matrícula (registro):

Lote:

Bairro:
CCI:

SOLICITAÇÃO
Nos termos do art. 163, IV, da Lei 1.913/2017 – Código Tributário Municipal, venho por meio deste requerer a
isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), apresentando para tanto os documentos necessários para análise
e deferimento. Declaro que estou ciente de que devo acompanhar o andamento do processo até sua conclusão,
cumprindo prazo e atendendo às eventuais solicitações de novos documentos, sob pena de não o fazendo, incorrer em
indeferimento do pedido.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:









Requerimento devidamente preenchido, com a qualificação civil completa;
Cópia do RG, CPF e comprovante de residência (água, luz ou telefone), em nome do requerente ou do cônjuge;
Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento atualizada se for casado (a), viúvo (a) ou divorciado (a), ou
Declaração de União Estável - Cópia RG, CPF do cônjuge (se tiver);
Declaração de Único Imóvel;
Documento de comprovação da Aposentadoria, pensão ou benefício recebido isolado ou cumulativamente,
expedido pelo órgão competente, do requerente e do cônjuge ou companheiro (a) se existir;
Certidão do Imóvel (Registro de Imóveis) ou Escritura Pública;
o Contrato de compra/venda e recibo não são documentos legítimos para comprovar a propriedade de um
imóvel, portanto, não serão aceitos.
Procuração ou cópia autenticada, quando se tratar de pedido formulado por procurador;
Relatório de Débitos Municipais (solicitar na prefeitura).

OBS.: Requisitos para receber o benefício:
 Ser pessoa física; Aposentado(a) ou pensionista; Proprietário de apenas 01 imóvel e nele residir; Valor do benefício
(aposentadoria/pensão) não deve ser superior ao valor de um (01) salário mínimo vigente; O(a) cônjuge não poderá
possuir outra propriedade, tampouco rendimentos que advenham de aposentadoria.
Silvânia, ___________________________
_______________________________________
Requerente
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