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SOBRE ISENÇÃ
ÃO DOS APOSEN
A
NTADOS

Itajo
obi 30 de m
março de 2015.
2
Informam
mos aos in
nteressado
os que a is
senção de IPTU parra aposenttados
nos termos da
as Leis nº 71/ 1995 e 826/201
11 deverão
o ser apliccados todo
os os
ão ser requ
ueridas no período de
e 01 de ou
utubro a 3
30 e novem
mbro
anoss e deverã
de todo ano, não valendo por tan
nto para o próximo ano
a a docu
umentação
o que
foi entregue em
m ano ante
erior.
Assim, caso
c
queira o bene
eficiado co
onseguir a isenção
o a cada ano,
deve
erão apressentar no prazo
p
acim
ma, a documentação constante
e no decre
eto n°
572 de 12 de junho de 2012 que se
egue:
a do Carnê de IPTU do
d último exercício
e
1- Cópia
2- Cópia
a (xérox) da certidã
ão de cas
samento (ou
(
óbito se falecid
do o
cônjuge);;
3- Comp
provante de recebim
mento de aposentado
a
oria ou pe
ensão no valor
exigido por
p lei, até
é 02 (dois)) salários mínimos (Extrato
(
de
e pagame
entos,
fornecido
o pela Prevvidência So
ocial (www
w.previdenccia.gov.br)
4- Cópia (xérox) do
o CIC ou RG;
5- Cópia da Escritura
6- Preen
ncher o TERMO DE DECL
LARAÇÃO
O onde cconsta qu
ue o
aposenta
ado possui apenas um
m (1) único
o bem imóvel.
Este TER
RMO DE DECLARA
AÇÃO de
everá ser assinado e reconhe
ecido
firma em cartório.
a
o deve ressidir no imó
óvel para conseguir
c
a concess
são e
OBS- O aposentad
o imóvel.
posssuir apenass um único
Maiores informaçõ
ões na Pre
efeitura Municipal, na
n Rua Cincinato Brraga,
360, centro no
o Setor de Atendimen
A
nto.
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