SECRETARIA DA FAZENDA
DIVISÃO DE CADASTRO FISCAL
cadastrofiscal@saosebastiao.sp.gov.br
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU (LEI N° 1.317/98)
EXERCÍCIO__________

O(a) requerente abaixo qualificado(a) vem pelo presente requer a isenção do IPTU e da
Taxa de Coleta de Lixo nos termos da Lei n° 1.317/1998 e alterações, em razão do atendimento aos
requisitos legais.
Termos em que, pede deferimento.
São Sebastião,____de____________e 20______
___________________
Assinatura do Requernte
IDENTIFIÇÃO DO CONTRIBUINTE/REQUERENTE E DO IMÓVEL
Número do cadastro de imóvel:
Endereço:
n°
Complemento
Bairro:
Nome do Contribuinte/Requerente:
Data de Nascimento:
/
/
.
RG n°:
CPF n°:
Estado civil:
Casado (a)
Divorciado (a)
Solteiro (a)
Viúvo (a)
Separado (a)
Solteiro / (( ) )
Telefone:
E-mail:
Condição do beneficiário: (
) Aposentado ( ) Pensionista
( ) Ex-combatente (
)Viúva de ex-combatente
( ) Associação de Bairro (
) Associação Beneficente
INFORMAÇÕES DO GRUPO FAMILIAR
1. Número de pessoas que moram na residência (incluindo o(a) Requerente):
2. Número de pessoas que percebem algum tipo de renda (salário, pensão, "bicos"):
Valor total da renda familiar (incluída a do Requerente): R$
3. Parte do imóvel está alugado para terceiros?
( ) Não
( ) Sim – Valor do Aluguel R$ _____________________
4. — Valor do aluguel: R$
.

DECLARAÇÃO

.

Eu, acima identificado, declaro para os efeitos do disposto na Lei n° 1.317/1998 que:
1. O imóvel supra identificado, no qual efetivamente resido, integra o meu patrimônio e sua área
construída não supera 130m2;
.
2. Não possuo outro imóvel neste Município;
3. A renda familiar não ultrapassa o valor de 3 (três) salários mínimos.
Declaro, por fim, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e que estou ciente das penalidades
previstas no art. 299 do Código Penal, e no art. 1° da Lei Federal n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
São Sebastião,____ de__________________ d e 2 0
Assinatura do Requerente
Documentação recebida e conferido em __ /____/_____
______________________________
Carimbo e Assinatura do servidor

