PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Etiqueta

Coordenadoria de IPTU

Requerimento de Isenção, Imunidade ou Não-Incidência
C.L.

Inscrição

Endereço do Imóvel
Nome do Requerente

CNPJ/CPF

Identidade/Órgão

Dados para Remessa de Correspondência e/ou Intimações (preenchimento obrigatório)
Nome
Endereço

CEP

Telefone

Nome do Procurador (se houver)

CNPJ/CPF

Identidade/Órgão

Vem requerer IPTU IMUNIDADE - TEMPLOS (22104)
Hipótese Legal: Art..150, inciso VI, b, da Constituição Federal
Para análise do pleito, estou ciente de que devo apresentar, no que couber, os seguintes documentos (original e cópia ou cópia
autenticada):
(

)

(
(
(

)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

a) certidão do Registro de Imóveis (caso o titular não coincida com o indicado no último carnê do IPTU, será exigida
certidão emitida menos de seis meses antes da data do pedido);
b) estatuto da entidade, ou ato de constituição, devidamente registrado;
c) ata da assembléia que elegeu a atual diretoria;
d) declaração das atividades efetivamente realizadas no imóvel, inclusive dias e horários, informando-se ainda desde
quando o imóvel é utilizado como templo;
e) croqui ou planta baixa do imóvel, com indicação das atividades desenvolvidas em cada parte;
f) último carnê do IPTU;
g) CPF e carteira de identidade do representante do requerente;
h) procuração do requerente, com firma reconhecida, e identidade do procurador (se for o caso).

Estou ciente de que o pleito será indeferido de plano se a documentação exigida não for apresentada.

a

Estou ciente de que, se o processo for indeferido por insuficiência de documentos, poderá incidir acréscimos moratórios.
Estou ciente de que deverei efetuar depósito a fim de evitar incidência de mora.

b

c

Estou ciente de que deverei retornar em 10 dias úteis para retirar as guias desdobradas.
(a) Decreto 14.602/96: Art 125 – A consulta não produzirá efeitos e será indeferida de plano (...) quando:
I – (...) não contiver os elementos necessários à sua solução
(b) Lei 5192/66: Art 161 - O Crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o
motivo determinante da falta (...).
(c) Decreto 14.602/96: Art 171 - O sujeito passivo poderá proceder ao depósito total ou parcial do crédito tributário impugnado.

Parágrafo 3º - o valor do crédito tributário não ficará sujeito a atualização, mora ou multa, até o valor do
depósito.
Assinatura do Requerente

Data, nome, matrícula e assinatura do Servidor

Data

Sr. Contribuinte, sendo impossível apresentar quaisquer dos documentos solicitados, justifique por escrito o não cumprimento
da exigência.
Descrição do Pleito

Termo de exigência: Apresentar no prazo de 10 dias original e cópia (ou cópia autenticada) dos documentos assinalados com
F na lista precedente.
Data, nome, matrícula e assinatura do Servidor

Ciente das Exigências
Assinatura do Requerente (*)

Data

(*) ATENÇÃO – ASSINAR SOMENTE NA PRESENÇA DO SERVIDOR

Prezado Servidor,
1) Assinale com “F” as exigências;
2) Certifique-se de que o contribuinte assinou tanto a petição QUANTO o campo de exigências (eventual);
3) Certifique-se de datar, assinar e carimbar tanto a petição QUANTO o campo de exigências (eventual).

