
 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão 
Estado de São Paulo 

 
 

 

 

   REQUERIMENTO DE IMUNIDADE/ ISENÇÃO TRIBUTÁRIA- TEMPLOS RELIGIOSOS – 
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS- ENTIDADES EDUCACIONAIS E DE ASSISTENCIA 

SOCIAL. 

 
Dados do Interessado 

Nome (Pessoa Física) do Representante/Requerente 

 

Endereço de Correspondência (Rua/Avenida) Número Complemento 

   

CEP Bairro Cidade 

   

CPF (Representante) RG (Representante) Telefone/Fax/e-mail 

   

Inscrição Cadastral 
Imobiliária Nº. Nº. 

Requerimento 

 

 

 

 

 
 

Enquadramento Legal 

CF. Artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal. 

Documentos Obrigatórios (cópias) 

A – Constituição legal (documentos que instituiu a Igreja); 
B – Utilização dos Imóveis para fins Estatutários; 
C – Funcionamento regular; 
D – CNPJ, Alvará, Inscrição Municipal (I.S.S); 
E – Carnê de IPTU – folha do demonstrativo de lançamento; 
F - Matrícula atualizada do imóvel próprio;  
G – Se alugado, contrato de locação, conforme Lei 2989/206 – com firma reconhecida; 
H – Balanço Patrimonial – três (3) últimos exercícios; 
I – Cumprimento das obrigações Estatutárias, livro diário registrado, relatório financeiro, Ata da Fundação 
da Igreja, Estatuto, livro da Ata devidamente registrado com os devidos termos de abertura e 
encerramentos; 

O requerimento que trata de IMUNIDADE ou ISENÇÃO deverá ser protocolado até o vencimento da cota 
única ou 1ª parcela do imposto do ano subseqüente ao gozo do beneficio. “C.F.-Artigo 150. Sem prejuízo 
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e os 
Municípios: (§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a 

renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas). 

O processamento dos mesmos somente se dará a partir do respectivo recolhimento dos valores devidos. 
 
 Obs:  Obs: Todos os requerimentos deverão ser protocolados na Prefeitura, ou por email 
(protocolo@camposdojordao.sp.gov.br), consultar o setor de protocolo quanto ao valor das taxas, 
(12) 36685450- ramal 5469. 
 

Assinatura: __________________________________________ 

mailto:protocolocj@hotmail.com

