
NOTIFICAÇÃO FISCAL - TEMPLOS DE QUALQUER CULTO
IPTU / ISSQN - ISENÇÃO DE TAXA DE SINISTRO

ATENÇÃO:   

A não apresentação dos documentos solicitados no prazo indicado poderá resultar no não conhecimento ou

indeferimento do pedido, bem com no arquivamento do protocolo, com base no Art. 63, § 2º da Lei 13.104/07. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS E 
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

PROTOCOLO:

COD. CARTOGRÁFICO: E-MAIL DO REQUERENTE (Representante Legal, Procurador ou Subestabelecido):

RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO (Representante Legal, Produrador ou Subestabelecido):

Fica o contribuinte / responsável  notificado, nos termos do disposto nos artigos 12, 21 a 23, 63, parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal 

nº 13.104/07 combinados  com  a  Instrução  Normativa  do  DRI / DRM  nº  001, de 19/02/03, a apresentar cópias dos documentos 

discriminados abaixo.

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: até

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA (aqueles itens assinalados com um ‘‘X’’ abaixo)

ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO:

3 - Cópia do documento de identificação (CPF / RG, ou documento de identificação aceito em território nacional).

1 - Cópia dos atos constitutivos, composta por contrato ou estatuto atualizados, registrados no órgão competente;

2 - Cópia da ata de eleição do representante legal, que esteja vigente na data da protocolização do pedido, registrada no órgão 

     competente.

PROTOCOLO ELETRÔNICO (SEI): SOMENTE NO PORTA ABERTA

PROTOCOLO FÍSICO: SOMENTE NO PROTOCOLO GERAL

4 - Procuração original ou cópia autenticada,  com outorga expressa de poderes de representação perante a administração 

     pública municipal para prática do ato;

6 - Subestabelecimento original  ou  cópia  autenticada,  com  outorga  expressa  de  poderes  de  representação  perante  a 

     administração pública municipal para a prática do ato;

Do Representante Legal (pessoa designada nos atos constitutivos):

Contribuinte / Responsável Tributário (Instituição Religiosa):

DO INTERESSADO:

DO REQUERENTE:

Do Procurador:

Do Subestabelecidos:

5 - Cópia do documento de identificação (CPF / RG, ou documento de identificação aceito em território nacional).

7 - Cópia do documento de identificação (CPF / RG, ou documento de identificação aceito em território nacional).

OBSERVAÇÃO: 

Instrumento de mandato (procuração ou subestabelecimento) deve conter assinatura idêntica àquela 

do documento de identificação do outorgante.



ASSINATURA DO REQUERENTE
(QUEM PROTOCOLIZOU O PEDIDO)

ASSINATURA DO SERVIDOR

DATA E LOCAL:

CPF: MATRÍCULA:

NOME: NOME:

ASSINATURAS

OBSERVAÇÕES GERAIS

É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. (art. 18 - ECA)

FO1195/SET/15 - ALTERADO JUL/16 - SET/17 - DRI - SMF - VIA ÚNICA - FORMATO A4 (297 X 210 mm) IMPRESSO ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - RAMAL 0446 / 0845

8 - Cópia do Demonstrativo de Lançamento do carnê de IPTU do exercício corrente;

10 - Fotografias que evidenciem  o  uso  a  que  se  destina  o  imóvel,  de  acordo  com  o  que foi declarado no CAMPO V do 

       requerimento;;

9 - Cópia da Matrícula atualizada do imóvel,  com data de emissão não superior a 1  (um)  ano,  em que conste  o interessado 

     como seu titular.

11 - No caso de imóvel vago destinado à construção, cópia do protocolo de aprovação de planta (se houver).

DO IMÓVEL:

Documentos inerentes ao imóvel:

Documentos para comprovação da utilização do imóvel:
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