Secretaria de Finanças
Coordenadoria de Tributação e Arrecadação

PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU
DADOS DO REQUERENTE
NOME DO REQUERENTE/PROPRIETÁRIO

CPF/CNPJ

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

INSCRIÇÃO CADASTRAL:

E-MAIL:

TELEFONE:

EXERCÍCIOS ANTERIORES:

ENQUADRAMENTO PARA CONCESSÃO
( ) pertencente a aposentados, viúvas e viúvos, reconhecidamente pobres, órfãos menor ou pessoa inválida para o trabalho em
caráter permanente, quando nele resida e desde que não possua outro imóvel no município ou fora deste.
( ) servidor público deste município, ativo e inativo.
( ) cessão gratuita de imóvel, para uso exclusivo da União, Estado, Município, ou de suas Autarquias.
( ) imóvel utilizado como templo religioso.
( ) imóvel com valor venal não superior a R$ 1.000,00.
( ) pertencente a agremiação desportiva licenciada e filiada à federação esportiva estadual ou municipal, quando utilizada efetiva
e habitualmente no exercício das suas atividades sociais;
( ) declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, a partir da parcela correspondente ao período de arrecadação do
Imposto em que ocorrer a emissão de posse ou a ocupação efetiva pelo poder desapropriante;
( ) as associações de classe, clubes esportivos, orfanatos e asilos, escolas primárias e as entidades de assistência social, todos
sem fins lucrativos.
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) Cópia do comprovante de renda.
) Cópia da certidão de casamento.
) Cópia da certidão de óbito, caso seja viúvo(a).
) Cópia do RG e CPF.
) Comprovante de que é servidor público deste município.
) Cópia de certidão comprobatória de ser órfão menor ou pessoa inválida.
) Cópia do espelho do imóvel emitida pela Secretaria de Obras, contendo o seu valor venal.
) Cópia do Comprovante de Endereço.
) Parecer administrativo comprovando situação de fato e de direito.
) Outras_______________________________________________________________________________________________

Horizonte, _____ de _______________ de 20____.

______________________________________
Assinatura do(a) Requerente

