Secretaria Municipal de Finanças
Superintendência de Administração Tributária
Diretoria da Receita Tributária
Gerencia de Vistoria e Informações Fiscais

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS

IMÓVEL EDIFICADO
I – DADOS DO DECLARANTE
Nome Completo: _______________________________________________________________________________________
CNPJ/CPF: ____________________________________________C.I:_____________________________________________
Endereço para contato: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Telefone: _________________________________Email:______________________________________________________
II – DADOS DO IMÓVEL
N° Inscrição cadastral: (IPTU): ___________________________________________________________________________
N° do Processo n° (se houver):__________________________________________________________________________
Assunto (se houver): ___________________________________________________________________________________
III – DECLARAÇÃO
Nos termos dos artigos 109 a 114 do Regulamento do Código Tributário Municipal, aprovado pelo Decreto
1786/2015 DECLARO que:
1. O imóvel supra discriminado é EDIFICADO e que sou seu legítimo:
[ ] proprietário
[ ] possuidor a qualquer título
[ ] titular do domínio útil;
2. O imóvel encontrase com 100% (cem por cento) da edificação concluída, conforme projeto aprovado ou
levantamento da área edificada (croqui com todas as medidas – m² anexo);
3 As informações constantes do projeto ou levantamento da área edificada (croqui) são legitimas e de minha
inteira responsabilidade e/ou dos profissionais envolvidos;
4. Não houve acréscimo na área edificada constante do projeto ou levantamento da área edificada (croqui
anexo)
5. O Boletim de Informações Cadastrais foi preenchido corretamente com todas as informações exigidas sobre a
edificação ( BIC anexo).
DECLARO, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e assumo inteira
responsabilidade pelas mesmas, estando ciente que a omissão de informações ou a prestação de declarações falsas
ou inexatas configuram crime contra a ordem tributária, sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação
tributária municipal e federal.
_______________________________________________________________________
(assinatura do declarante )
Local:____________________________________Data: _____/______/_______
NOTAS:
1. As informações declaradas neste ato estão sujeitas à homologação pela Fiscalização Tributária .
2. Em caso de procuração, esta deverá conter poderes específicos e firma reconhecida em cartório.
3. A assinatura dos declarantes deverá ter firma reconhecida em cartório.
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