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E-mail:dfiscsefin@hotmail.com 

 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO 

REMISSÃO DE DÉBITO DE IPTU DE PESSOA FÍSICA 

Ao assinar este formulário o (a) requerente fica ciente de que este processo será indeferido, caso 
não sejam anexados as devidas cópias dos documentos solicitados, em conformidade ao artigo 5º, § 
8º e §9º da IN 001/2017). 

 
DADOS DO REQUERENTE 

 
Nome:__________________________________________________________________________________ 

 

CPF:____________________________________               RG: ____________________________________ 

  

Telefone para Contato:_____________________________________________________________________ 

 

Valor da Renda Mensal: ___________________________________________________________________ 

 

DADOS DO IMÓVEL 

 

Sequencial ou Inscrição Imobiliária:__________________________________________________________     

 

Endereço:_______________________________________________________________________________ 

 

Perímetro:_______________________________________________________________________________ 

 

Bairro: ___________________________________________CEP: _________________________________ 

 

Nome do Proprietário ou Possuidor___________________________________________________________ 

 

CPF (Proprietário ou Possuidor):____________________RG (Proprietário ou Possuidor):_______________ 

 

 

JUSTIFICATIVA DO REQUERIMENTO 

Descreva o motivo do requerimento para a concessão do pedido de remissão dos débitos de IPTU: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE PREENCIMENTO OBRIGATÓRIO 

Qual o número total de residentes no imóvel?   (         )    

Crianças (          )   Adultos acima de 18 anos (          ) 

Existem aparelhos eletrodomésticos no imóvel? Sim (          ) Não (          ) 

Em caso de resposta afirmativa, indique abaixo quais aparelhos eletrodomésticos estão presentes no imóvel, 

bem como, a sua quantidade: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Os residentes do imóvel têm meio de locomoção próprio motorizado, tal como carro ou moto? 

Em caso de resposta afirmativa, indique abaixo quais veículos motorizados estão disponíveis para o uso dos 

residentes do imóvel, bem como, a sua quantidade: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Quantas pessoas auferem renda no núcleo familiar? Qual o valor da renda de cada uma delas? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Belém,____/____/____                                              _______________________________________                                

                                                                                    Assinatura do Requerente ou Procurador Legal 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

Cópia dos documentos do item 1.19 da IN 001/2017; 

Cópia Identidade, CPF e comprovante de Renda de todos os adultos  residentes no imóvel; 

Cópia Identidade, CPF e comprovante de Renda dos herdeiros do imóvel; 

Laudos médicos se houver doenças no núcleo familiar; 

Cópia da Certidão de Nascimento das crianças residentes no imóvel; 

Declaração Escolar das crianças e/ou adolescentes estudantes no imóvel; 

Anexar carta judicial caso tenha recebido. 
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DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins de direito, no presente processo de solicitação de concessão de Remissão de 

Crédito Tributário de IPTU, conforme disposto no art. 3º, § 3º, da Lei Municipal 7.935/1998, que não possuo 

outro imóvel no Município de Belém, além deste que é objeto do presente processo. Declaro ainda que, sob 

pena de perda imediata do benefício requerido, que o imóvel objeto de análise se encontra da seguinte forma: 

(Descreva de forma detalhada as características do imóvel, tal como: se é de madeira ou de alvenaria, a 

quantidade de cômodos no imóvel, bem como o número de pavimentos, se está totalmente finalizado ou em 

construção, se está necessitando de reforma, se tem comércio em suas dependências, se está sendo destinado 

para locação de kit net etc). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Belém,____/____/____                                               _____________________________________ 

                                                                                    Assinatura do Requerente ou Procurador Legal 

Testemunhas:  

1. Nome:___________________________________________________________________________. 

Assinatura:_______________________________________________________________________. 

CPF:___________________________________ RG:_____________________________________. 

Endereço:________________________________________________________________________. 

2. Nome:___________________________________________________________________________. 

Assinatura:_______________________________________________________________________. 

CPF:_____________________________________ RG:___________________________________. 

Endereço:________________________________________________________________________. 

 

“Art. 299 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 

falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.  
 

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsidade ou alteração é de assentamento de 

registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte”. 


