
ATENÇÃO: - LEIA ATENTAMENTE O VERSO ANTES DE PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO

CAMPO IV - DECLARAÇÃO DA ENTIDADE RELIGIOSA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL (Preenchimento obrigatório)

CAMPO VI - OUTRAS INFORMAÇÕES (PROTOCOLOS  ANTERIORES  E / OU  OUTRAS  INFORMAÇÕES  COMO  JUNTADA  DE  DOCUMENTOS, DESISTÊNCIA DO PRAZO 

                                                                                        RECURSAL, DESISTÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO)

CAMPO V - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL SOBRE A LOCAÇÃO:

NOME (por extenso e sem abreviações):

NOME DA ENTIDADE RELIGIOSA (por extenso e sem abreviações):

CAMPO I - DADOS DO LOCADOR (Contribuinte / Responsável Tributário)                                                                                                                                                                                       

CAMPO II - DADOS DO LOCATÁRIO (Entidade Religiosa)                                                                                                                                                                                       

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA):

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA):

NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE:

E-MAIL:

E-MAIL:

NÚMERO:

NÚMERO:

CEP:

CEP:

CPF:

CNPJ:

BAIRRO:

BAIRRO:

CPF: DOCUMENTO DE IDENTIDADE:

COMPLEMENTO:

COMPLEMENTO:

CIDADE / UF:

CIDADE / UF:

CIDADE / UF:

TELEFONE PARA CONTATO (com DDD):

TELEFONE PARA CONTATO (com DDD):

CÓDIGO CARTOGRÁFICO:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:
SEMELHANTE AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO

ASSINATURA:

DECLARO QUE O IMÓVEL, OBJETO DO PEDIDO DA ISENÇÃO É DESTINADO À SEGUINTE UTILIZAÇÃO:

EU, 

CIENTE QUE ELE ESTÁ SENDO LOCADO PARA A ENTIDADE RELIGIOSA ACIMA DESCRITA, E QUE DEVO INFORMAR A PREFEITURA DE CAMPINAS SOBRE A QUEBRA / FINALIZAÇÃO 

DO CONTRATO DE LOCAÇÃO (OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE), EM UM PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA EFETIVAÇÃO.

, CONTRIBUINTE / RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PELO IMÓVEL ACIMA CITADO, ESTOU 

CAMPO III - DADOS DO IMÓVEL (Imóvel objeto do pedido de imunidade ou isenção)
ENDEREÇO (RUA, AVENIDA):

QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: SUBLOTE:

COMPLEMENTO: BAIRRO:

NÚMERO:

CEP:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS E
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

PROTOCOLO PORTA ABERTA

NÃO UTILIZE ESTE REQUERIMENTO PARA OUTROS ASSUNTOS

SOB  PENA  DE  ARQUIVAMENTO,  DEVERÃO  SER  OBSERVADAS AS CONDIÇÕES PARA ADMISSIBILIDADE E A LISTA DE DOCUMETNOS 
OBRIGATÓRIOS A SEREM JUNTADOS AO REQUERIMENTO.

DATA:

ASSINATURA DO REQUERENTE
(idêntica àquela do documento de identificação apresentado)

LOCAL:

CAMPO VII – DATA E ASSINATURA DO REQUERENTE
Declaro que as informações expressam a realidade, com ciência das normas legais, inclusive da Lei Federal nº 8.137/90 (crimes contra 
a ordem tributária).

ISENÇÃO PARA IMÓVEIS LOCADOS PARA USO DE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO

REPRESENTANTE LEGAL PROCURADOR SUBESTABELECIDO



FO1318/JAN/18 - DRI - SMF - VIA ÚNICA - FORMATO A4 (297 X 210 mm) IMPRESSO ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - RAMAL 0845 / 0446

CAMPO  IX -  CONFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DA DOCUMENTAÇÃO ANTES DA PROTOCOLIZAÇÃO 
                       DO PEDIDO

Conferido. Não atendeu todos os requisitos de admissibilidade e/ou não apresentou todos o(s) documento(s) 

obrigatórios.

Conferido. Atendeu todos os requisitos de admissibilidade e apresentou todos os documentos obrigatórios.

Data/Assinatura/Carimbo (Identificação)

O requerimento somente poderá ser protocolizado após a prévia conferência dos documentos 

juntados, feita no Porta Aberta do Paço Municipal, sob pena de não conhecimento e posterior 

arquivamento do pedido. A análise prévia do atendente não caracteriza a tácita aceitação do 

pedido.

É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. (art. 18 - ECA)

Coordenadoria Setorial de 

Atendimento do DRI no Porta Aberta

Visto de conferência

1 - cópia  do  documento de identificação do contribuinte / responsável pelo imóvel (locador),  em que conste o número do CPF e assinatura, para verificação de semelhança; 

     IN SMF 06/2017, art.11, III conjugado com IN SMF 05/2017, art. 4 

2 - ratificação do contribuinte/responsável pelo imóvel  (locador)  com relação ao pedido de isenção, caso tenha sido realizado diretamente pelo representante legal da entidade religiosa. 

      Decreto 19.273/17, art.21, I 

3 - cópia do documento de identificação do representante legal da entidade religiosa (locatária) signatário do contrato de locação;  Lei 11.111/01, art. 4, XIII, §4

4 - cópia do estatuto social e ata de eleição, ou documentação equivalente, que comprovem os poderes do representante legal da entidade religiosa, signatário do contrato de locação; 

      IN SMF 06/2017, art.11, II

5 - cópia do contrato de locação ou instrumento de cessão, comodato ou equivalente, devidamente assinado e com reconhecimento de firmas do locador e do locatário; 

     IN SMF 06/2017, art.11, IV

6 - declaração  do  representante legal  da  entidade religiosa informando a parte da área do imóvel,  em metros quadrados,  que é utilizada para  as finalidades religiosas essenciais da 

     mesma; IN SMF 06/2017, art.11, VI

7 - cópia da matrícula atualizada do imóvel, com menos de um ano de expedição da data de protocolização do pedido de isenção;  IN SMF 06/2017, art.11

No caso de procuradores ou substabelecidos, tanto da parte de locador ou locatário, deverão ser apresentados documentos que comprovem a delegação de poderes (procuração, subdelegação) 

e cópias dos documentos de identificação do procurador/substabelecido e de quem delegou os poderes.

8 - original ou cópia autenticada da procuração, com outorga expressa de poderes de representação perante a Administração Pública Municipal para a prática do ato; 

      IN SMF 05/2017, art.6,I

9 - original ou cópia autenticada do substabelecimento, com outorga de poderes de representação perante a Administração Pública Municipal para a prática do ato; 

      IN SMF 05/2017, art.6,I, a

10 - original ou  cópia autenticada da  procuração conferida ao substabelecente,  com outorga expressa de poderes de representação perante a Administração Pública Municipal para a 

       prática do ato; IN SMF 05/2017, art.6,I, b

CAMPO IX - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (Assinalar com um ‘‘X’’ os documentos apresentados)

CAMPO VIII - PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA ANÁLISE DO BENEFÍCIO:
1- O imóvel deve ser predial e locado para entidade religiosa que o utilize como templo religioso;  Lei 11.111/01, art. 4, XIII

2- Ser comprovada a atividade religiosa no imóvel na data do fato gerador;  Lei 11.111/01, art. 4, XIII, a

3- Apresentação de contrato de locação ou instrumento de cessão, comodato ou equivalente, devidamente assinado, com reconhecimento de firmas do locador e do locatário;  

    Lei 11.111/01, art. 4, XIII, b

4- As assinaturas de todos os interessados na locação devem ser semelhantes aos respectivos documentos de identificação apresentados; IN SMF05/17, art.4, 5 e 6

Lei 11.111/01, art. 4, XIII, b5- Apresentação da matrícula do imóvel atualizada; 

Lei 11.111/01, art. 4, XIII, §66- O locador não poderá ter qualquer participação na administração e representação da locatária; 

 Lei 11.111/01, art. 4, XIII, §67- Se o interessado (locador) não figurar como sujeito passivo no Cadastro Imobiliário Municipal, deverá atualizá-lo, nos termos da legislação tributária municipal; 

Obs.1: O  pedido  deverá   ser efetuado pelo proprietário do imóvel ou, se realizado pelo inquilino, deverá constar autorização ou  anuência  do  proprietário; Decreto 19.273/17, art.21, I

Obs.2: Caso seja verificada a irregularidade dos dados cadastrais do imóvel, o interessado deverá promover a competente atualização antes de ingressar com o pedido;  

            Decreto 19.273/17, art.21, II

Obs.3: A isenção aplica-se unicamente às áreas diretamente relacionadas à prática de cultos religiosos e às acessórias aos rituais, não beneficiando as áreas cedidas ou utilizadas por terceiros 

           e nas quais se desenvolvam atividades de natureza empresarial;  Lei 11.111/01, art. 4, XIII, §1

Obs.4: A isenção fica limitada à vigência do contrato de locação ou instrumento de cessão, comodato ou equivalente; Lei 11.111/01, art. 4, XIII, §2

Obs.5: A isenção aplica-se somente aos imóveis cuja regularidade fiscal municipal seja comprovada até a data de protocolização do pedido;  Lei 11.111/01, art. 4, XIII, §5

Obs.6: O inquilino/locatário e o proprietário/locador do imóvel deverão avisar a Prefeitura de Campinas, em um prazo máximo de 60  (sessenta)  dias, sobre  a entrega das chaves, cancelamento 

            do contrato de aluguel  (ou equivalente)  quando finalizados antes do final de sua vigência,  sob pena de cobrança do crédito no seu valor original, juros, multas; Lei 11.111/01, art. 4, XIII, §4

Obs.7: A isenção poderá ser cancelada de  ofício,  cobrando-se  retroativamente  o  IPTU,  sempre que se apure que o imóvel não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições / requisitos 

           cobrando-se o crédito no seu valor original, juros, multas; Lei 11.111/01, art. 4, XIII, §3

Decreto 19.723/2017, art. 30, e art. 30, §2 Obs.8: O prazo para a realização do pedido inicia-se em 02/05 do exercício corrente, para gozo no exercício seguinte. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

DO INTERESSADO - Contribuinte / Responsável Tributário (Locador)

DA ENTIDADE

DO IMÓVEL

DE PROCURADORES / SUBSTABELECIDOS

SE PROCURADOR

SE SUBSTABELECIDO
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