PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU E TAXAS
LEI COMPLEMENTAR nº 250 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014
EXERCICIO __________

À Secretaria Municipal da Receita
IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO BENEFICIÁRIO
Nome do contribuinte
Nacionalidade

Estado Civil

CPF

Identidade Nº

Data de Nascimento
/
/
Órgão Emissor
UF

Nome do Cônjuge

Data de Emissão
/
/

CPF do Cônjuge

Endereço para correspondência
Bairro

Cidade

Telefone

Celular

FAX

UF

CEP

E-mail

Condição do beneficiário

□ Aposentado

□ Pensionista

□ Beneficiário de Prestação Continuada

□ Beneficiário de renda vitalícia

(Lei 8.742 – 07/12/1993)

(Lei 7.070 – 20/12/1982)

DECLARAÇÃO
Eu, acima identificado, declaro para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 250 de 14 de novembro de
2014, que:
1. O imóvel supra identificado, no qual efetivamente resido, integra o meu patrimônio.
2. Não possuo outro imóvel, mesmo que em outro Município.
3. Meu rendimento mensal total no mês de janeiro do exercício objeto deste pedido não ultrapassou o valor de
02 (dois) salários mínimos.
4. Declaro, por fim, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e que estou ciente
das penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica, art. 299 do Código
Penal e do crime contra a ordem tributária no art. 1º da Lei nº 8.137 de 27 de dezembro de 1990 e no artigo 25 da
Lei Municipal nº 1.466 de 26 de outubro de 1973, Código Tributário do Município de Campo Grande/MS.

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL
Inscrição Imobiliária:

Quadra

Lote

Bairro

Endereço

Cidade
CAMPO GRANDE

UF
MS

CEP

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR
Nome
CPF

Identidade nº.

Órgão emissor

UF

Data emissão
/
/

Data do requerimento
/

/

________________________________________________
Assinatura do contribuinte / representante legal

Obs.: O requerente fica ciente que na falta de qualquer documento relacionado no verso deste requerimento, o
andamento deste processo poderá ser prejudicado.
Documentação recebida e conferida em:
____/____/____
____________________________________
Carimbo e assinatura do servidor municipal

Termos em que peço deferimento.
Campo Grande, ____/____/____
____________________________________
Assinatura do requerente

INSTRUÇÕES GERAIS

APOSENTADO, PENSIONISTA do INSS ou SERVIDOR PÚBLICO
- Documentos necessários:
a)
Cópia da conta do IPTU referente ao(s) exercício(s) para o qual solicita a isenção.
b)
Cópia do CPF, do RG do beneficiário e de seu cônjuge, se for o caso;
c)
DCB (Demonstrativo de Credito de Benefícios) com a data início do período referente à 1º de Janeiro do exercício a ser
requerido, fornecido pelo banco através do qual o beneficiário recebe sua aposentadoria ou pensão, constando nome,
CPF, valor do benefício e a espécie do benefício ou Extrato INFBEN (Informações do beneficiário) emitido pelo
MPAS/INSS, com a data de início do benefício, bem como sua classificação;
d)
Declaração de rendimento constando nome, RG, CPF, renda mensal e data de início do benefício para aposentado e
pensionista de outros órgãos ou entidade;
e)
Cópia de comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) referente ao mês imediatamente anterior ao da
protocolização do requerimento;
f)
Cópia da certidão de óbito e da certidão do casamento, quando o beneficio for requerido por pensionista e o imóvel
estiver averbado em nome do cônjuge;
g)
Cópia do inventário, em caso de falecimento do cônjuge e haver outros herdeiros, além do cônjuge meeiro ou cópia do
formal de partilha em caso de separação do casal;
h)
Cópia do contrato de compra e venda registrado em cartório ou matrícula atualizada, quando averbado na PMCG em
nome de terceiros;
i)
Certidão atualizada negativa de imóvel da 1ª, 2ª e 3ª circunscrição de registro de imóveis de Campo Grande/MS (no
caso de homônimos).
BENEFICIARIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E DA RENDA MENSAL VITALÍCIA
- Documentos necessários:
a)
Cópia da conta do IPTU referente ao(s) exercício(s) para o qual solicita a isenção.
b)
Cópia do CPF, do RG do beneficiário e de seu cônjuge, se for o caso;
c)
DCB (Demonstrativo de Credito de Benefícios) com a data início do período referente à 1º de Janeiro do exercício a ser
requerido, fornecido pelo banco através do qual o beneficiário recebe sua aposentadoria ou pensão, constando nome,
CPF, valor do benefício e a espécie do benefício ou Extrato INFBEN (Informações do beneficiário) emitido pelo
MPAS/INSS, com a data de início do benefício, bem como sua classificação;
d)
Cópia de comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) referente ao mês imediatamente anterior ao da
protocolização do requerimento;
e)
Cópia do contrato de compra e venda registrado em cartório ou matrícula atualizada, quando averbado na PMCG em
nome de terceiros;
f)
Certidão atualizada negativa de imóvel da 1ª, 2ª e 3ª circunscrição de registro de imóveis de Campo Grande/MS (no
caso de homônimos).

