Tributos Municipais
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Coordenadoria de Tributos e Arrecadação

Formulário nº 4.4 - Requerimento de Reconhecimento de Imunidade Tributária
DADOS DO REQUERENTE
Razão Social
Inscrição do ISS

CNPJ

Nome do Representante Legal

CPF

Endereço para correspondência

CEP

CIDADE

UF

Email

Telefones para contato

REQUERIMENTO
A requerente acima identificada, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, vem requerer o reconhecimento da
imunidade tributária, relacionada ao(s) imposto(s) abaixo assinalado(s), por se tratar de instituição que possui a finalidade adiante
especificada:

o

o

ISS

Finalidade essencial da Instituição:

o
o

Templo Religioso
Órgão Público

o
o

IPTU

Instituição de Assistência Social

o
o

ITBI

Partido Político

Instituição de Educação

Em caso de imunidade do IPTU e ITBI, identificar o(s) imóvel(is), na forma abaixo:
Insc. do IPTU

Endereço do Imóvel

CEP

Insc. do IPTU

Endereço do Imóvel

CEP

Insc. do IPTU

Endereço do Imóvel

CEP

Declaro, nesta oportunidade, estar ciente de que o reconhecimento da imunidade requerida dependerá do preenchimento
dos requisitos legais, bem como da apresentação da documentação necessária, e que a ausência de qualquer um dos
referidos documentos poderá inviabilizar a análise do pedido ora formulado com o consequente ARQUIVAMENTO do
processo.
Eusébio, ____ de ___________________ de ________
___________________________________________________________
Assinatura do responsável (semelhante ao documento de identidade)
OBSERVAÇÃO: HAVENDO DEFERIMENTO DO PEDIDO E CONSTATADO POSTERIORMENTE O DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER REQUISITOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO, A IMUNIDADE SERÁ SUSPENSA RETROATIVAMENTE À DATA DO DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO LEGAL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE EUSÉBIO
Coordenadoria de Tributos e Arrecadação
Avenida Cícero Sá, 50 – Centro - Eusébio - CE
Telefone: (85) 3452.8223 / (85) 3260.1596

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TEMPLO RELIGIOSO







PARTIDO POLÍTICO

Estatuto Social registrado e suas alterações;
Ata da eleição da Diretoria atual;
Documento de identidade e CPF do representante legal da
Instituição;
Cartão do CNPJ;
Comprovante de inscrição no CPBS do Município de Eusébio
(Cartão do ISS);
Documento de propriedade do imóvel (atualizado).











Estatuto Social registrado e suas alterações;
Ata da eleição da Diretoria atual;
Documento de identidade e CPF do representante legal da
Instituição;
Cartão do CNPJ;
Comprovante de inscrição no CPBS do Município de Eusébio
(Cartão do ISS);
Demonstrações contábeis dos últimos 03 (três) exercícios;
Declaração de que cumpre o art. 14 do Código Tributário
Nacional;
Comprovante de registro no órgão competente (Tribunal
Regional Eleitoral);
Documento de propriedade do imóvel (atualizado).

INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INSTITUIÇÕES DE
EDUCAÇÃO




SINDICATO DE TRABALHADORES






Estatuto Social registrado e suas alterações;
Ata da eleição da Diretoria atual;
Documento de identidade e CPF do representante legal da
Instituição;
Cartão do CNPJ;
Comprovante de inscrição no CPBS do Município de Eusébio
(Cartão do ISS);
Demonstrações contábeis dos últimos 03 (três) exercícios;
Declaração de que cumpre o art. 14 do Código Tributário
Nacional;
Comprovante de registro no Conselho
Federal/Estadual/Municipal de Assistência Social ou de
Educação, conforme o caso;
Documento de propriedade do imóvel (atualizado).








Cópia da lei responsável pela criação/autorização do órgão público requerente;
Ato de nomeação do representante legal do órgão público requerente;
Documento de identidade e CPF do representante legal do órgão público;
Cartão do CNPJ;
Comprovante de inscrição no CPBS do Município de Fortaleza (Cartão do ISS);
Documento de propriedade do imóvel (atualizado).














Estatuto Social registrado e suas alterações;
Ata da eleição da Diretoria atual;
Documento de identidade e CPF do representante legal da
Instituição;
Cartão do CNPJ;
Comprovante de inscrição no CPBS do Município de Eusébio
(Cartão do ISS);
Demonstrações contábeis dos últimos 03 (três) exercícios;
Declaração de que cumpre o art. 14 do Código Tributário
Nacional;
Comprovante de registro no órgão competente (Ministério
do Trabalho e emprego);
Documento de propriedade do imóvel (atualizado).

ÓRGÃO PÚBLICO (IMUNIDADE RECÍPROCA)

IMPORTANTE
Para pedido de reconhecimento de imunidade de IPTU, acrescentar:
 Boleto do IPTU;
 Fotografia(s) do imóvel.
Para pedido de reconhecimento de imunidade de ITBI, acrescentar:
 Boleto do IPTU;
 Formulário de Declaração de ITBI preenchido
 Declaração de que utilizará o imóvel nas finalidades essenciais da requerente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. Os requerimentos assinados por terceiros deverão ser acompanhados de PROCURAÇÃO e cópias de RG e CPF do procurador;
2. Fica esclarecido, desde já, que outros documentos poderão ser solicitados no decorrer da análise processual;
3. Todos os documentos deverão ser entregues em cópias autenticadas ou com a apresentação dos originais.

