MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG
Secretaria Municipal de Fazenda

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IPTU/TCRS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DADOS DO REQUERENTE
NOME

ENDEREÇO (Rua/av. etc.)

Nº/Complemento

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

TELEFONE FIXO

TELEFONE CELULAR

EMAIL

CPF nº

INDICE CADASTRAL

DADOS DO IMOVEL
PROPRIETÁRIO

LOTE

QUADRA

BAIRRO

ENDEREÇO (Rua/Av.)

MATRICULA / CRI Nº

Nº/COMPL.

DO PEDIDO
O requerente acima qualificado solicita a ISENÇÃO do IPTU e da TCRS a partir do exercício de 2017, para
tanto DECLARA ser proprietário de apenas um imóvel, utilizado para sua residência, com área
construída de até 250,00 m2, e que não percebe rendimentos líquidos superiores a R$ 5.190,00 (cinco mil
cento e noventa reais) mensais.
TERMO DE RESPONSABILIDADE
DECLARO serem verdadeiras as informações prestadas e autênticos os documentos apresentados
conforme Lei Federal nº 4.729 de 14/06/1965.
DECLARO estar ciente de que as afirmações acima serão verificadas por Agente Fiscal da PMC e que a
apresentação de informações falsas ao Fisco Municipal sujeita o contribuinte a multa, conforme previsto
em legislação específica.
DECLARO estar ciente que a falta de documentos exigidos implicará no indeferimento do pedido.
DECLARO estar ciente que o indeferimento do pedido implica na exigência do pagamento do valor das
parcelas já vencidas com os acréscimos previstos nos artigos 29 e 35 do Código Tributário do Município de
Contagem.
Nestes termos, pede deferimento,

Contagem/MG, ______ de _____________________ de ______.

Assinatura do requerente
Prazo limite pedido de isenção até o dia 31/07/2017.
Não serão aceitos pedidos de isenção sem a documentação exigida, estabelecida no Decreto nº XXX/2017.
A ciência da decisão ao interessado será contada a partir da publicação no Diário Oficial de Contagem (DOC).
Para consultar a conclusão do pedido, acesse o site www.contagem.m.gov.br, opção “Outros Serviços / Tramitação
de Processos”.
Instruções de preenchimento e documentação necessária ver o verso.

Requerimento – Instruções de Preenchimento
DADOS DO REQUERENTE: é a pessoa física, aposentada ou pensionista, que possua um único imóvel em
Contagem, com área total construída de até 250,00 m2, que nele resida, que perceba rendimento total
líquido de até 5.190,00, conforme previsto no artigos 50.B e 50.VC do Código Tributário do Município de
Contagem, Lei nº 1.611/1983 e alterações.
NOME: Informe o nome completo do requerente (proprietário, ou representante legal), sem abreviatura
conforme documento de identificação apresentado;
ENDEREÇO: Informe os dados do endereço completo do requerente que será utilizado para envio de
comunicados, notificações e/ou decisões.
TELEFONE: Informe ao menos um número de telefone para contato, preferencialmente fixo.
EMAIL: Informe o endereço para correspondência eletrônica.
CPF / CNPJ: Informe o número do Cadastro de Pessoa Física ou do Cadastro Nacional de Pessoa jurídica,
conforme o caso.
INDICE CADASTRAL: Informe o número do índice cadastral (inscrição) do imóvel.
DADOS DO IMÓVEL: preencha campos para identificação precisa do imóvel.
PROPRIETÁRIO: Informe o nome completo do proprietário.
LOTE/QUADRA/BAIRRO: conforme dados do Cartório de Registro de Imóveis.
MATRICULA CRI: número da matricula do registro do Imóvel.
ENDEREÇO/ Nº/COMPL: informe o endereço do imóvel, Rua, nº e complemento, se houver.

TERMO DE RESPONSABILIDADE:
Deve ser datado e assinado pele requerente.
Por este termo, o requerente assume a responsabilidade pela exatidão das informações prestadas e se
sujeita às penalidades legais decorrentes de sua inexatidão ou falsidade, inclusive relativas às multas
previstas na legislação tributária, e afirma estar ciente que a não apresentação de um dos documentos
poderá implicar no indeferimento do processo protocolado.
O REQUERENTE deverá apresentar este requerimento na CENTRAL DE ATENDIMENTO da Secretaria
Municipal Adjunta da Receita juntamente com os documentos assinalados no quadro abaixo:
DOCUMENTO(s)
1

Formulário – Requerimento de Isenção Aposentado/Pensionista

2

Comprovante de propriedade/ titularidade ou posse do imóvel.

3

Documento de Identidade e CPF do proprietário.

4

Comprovante atualizado de rendimentos emitido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
do Fundo de Previdência próprio ou complementar do qual seja beneficiário, referente ao ano de
2017.

5

Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física ou Declaração firmada pelo
requerente ou seu procurador de que está isento da Declaração anual.

6

Outro(s) comprovante(s) de renda se for o caso.

7

Se for o caso, procuração particular sem firma reconhecida (com o RG e CPF do mandante) ou com
firma reconhecida ou pública e documento de identificação e CPF do procurador.

