
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

Estado de São Paulo 

Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51, esquina com Rua Altino Arantes. Fone: (19) 3671-9720– CEP: 13700-000 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA  

Setor de Administração Tributária 

 

Ex-Combatentes  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ISENÇÃO 

 

A ISENÇÃO SÓ PODERÁ SER REQUERIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODOS 

OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E O CONTRIBUINTE 

NÃO APRESENTAR DÉBITOS E/OU DÍVIDAS COM A MUNICIPALIDADE. 

 

1.( ) Cópia do espelho do carnê de IPTU (Capa do carnê de IPTU); 

 

2.( ) Cópia do espelho do carnê de REFIS ou TERMO DE ACORDO 

em andamento, se for o caso (Demonstrativo dos exercícios parcelados 

e quantidades de parcelas); 

 

3.( ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário 

ou compromissário (Escritura, Registro do imóvel ou Contrato de compra 

e venda); 

 

4.( ) 

 

5.( ) 

 

6.( ) 

 

Cópia do Título de eleitor e CPF; 

 

Cópia da Conta de Luz recente; 

 

Cópia da Taxa de Condomínio recente(Somente para apartamentos); 

 

7.( ) Ex-combatente deve apresentar declaração comprobatória 

emitida pela Força Expedicionária Brasileira; 
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8.( ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples 

com reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o 

ano do pedido ou ainda certidão de procuração atualizada emitida 

pelo cartório. 

 

9.( ) Declaração de possuir um único imóvel, de uso exclusivamente 

residencial e que nele resida; 

 

10.( ) Cópia da certidão de casamento atualizada com as anotações de 

viuvez (somente viúvas). 
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EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE CASA BRANCA – SP. 

 

Eu,_____________________________________________________, 

estado civil ___________________________, portador(a)do R.G. 

N.º________________ e do C.P.F. N.º___________,EX-COMBATENTE, declaro 

residir no imóvel à____________________________Bairro 

_________________ com fim exclusivamente residencial,cadastrado 

nesta P.M.C.B. sob o n.º ________________. 

Venho requerer a concessão de desconto de 50% (cinquenta 

por cento) do imposto predial deste Município, para o exercício 

de ________, nos termos da Lei n.º 2.354 de 11 de dezembro de 1998, Título 

VII das disposições Transitórias, Art. 1º, Parágrafo Único, do “CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO DE CASA BRANCA”, e apresento cópia dos documentos 

comprobatórios e declarações pertinentes ao atendimento a legislação 

municipal vigente. 

Processo anterior n.º: _____________________________________ 

Telefone para contato 1: ___________________________________ 

Telefone para contato 2: ___________________________________ 

E-mail 1: __________________________________________________ 

E-mail 2: __________________________________________________ 

 

Nestes termos 

Pede deferimento 

 

CASA BRANCA, ______ de ____________________ de 20__. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Requerente 
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TERMO DE CIÊNCIA 

 

Estou ciente que durante a fase de análise do meu pedido 

de isenção para o ano _______, caso constate-se a 

necessidade de demais documentos e/ou esclarecimentos, 

serei notificado(a) por mensagem eletrônica via internet (e- 

mail), onde terei o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

atendimento, ou por cientificação, onde terei o prazo de 

20 (vinte) dias corridos para atendimento. Estou ciente 

ainda que o pagamento da Emissão Normal do IPTU não deve 

ser interrompido até que se conclua a análise do pedido. 

 

Estou ciente de que a falsidade das declarações, aqui 

constantes, podem implicar em sanção penal prevista no 

artigo 299 do Código Penal. 

 

Ciente ainda que meu pedido de isenção para o exercício 

de _______ será indeferido por desinteresse, caso não 

ocorra o atendimento nos prazos estipulados. 

 

 

 

CASA BRANCA, ______ de ____________________ de 20___. 

 

_____________________________________________ 

NOME: 

RG: 
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