
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

   REQUERIMENTO DE IMUNIDADE 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:(      ) 

  Celular:(       ) 

Inscrição Cadastral 
Imobiliária Nº. E-mail:. 

 
Requerimento 

Venho através deste solicitar a Imunidade de acordo com embasamento legal, conforme segue, 
e apresentado todos os documentos abaixo relacionados, por este requerente conferido e 
assinado. 
 

 
Enquadramento Legal 

CF. Artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal. 
Lei Complementar 003/209 – artigos 9- inciso V- alínea “b” 

 
Documentos Obrigatórios (cópias simples) 

 
(     ) Constituição legal (documento que instituiu a igreja); 
(     ) CNPJ; 
(     ) Matricula de Registro de Imóveis, atualizada de cada imóvel, o qual solicita a imunidade; 
(     ) Não sendo o proprietário o requerente, deverá apresentar procuração; 
(     ) Balança Patrimonial – três(3) últimos exercícios; 
(     ) Demonstração de resultado de exercício - DRE; 
 

O requerimento que trata de IMUNIDADE deverá ser protocolado até 30 de junho do anterior ao ano subsequente ao gozo do 
benefício. “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) ”.  

Obs: Todos os requerimentos deverão ser protocolados na Prefeitura, ou por e-mail 
(protocolo@camposdojordao.sp.gov.br). Consultar o setor de protocolo quanto ao valor das taxas: (12) 

36685450- ramal 5469 e 5479. 
 
Ficam os interessados cientes de que a não apresentação de quaisquer documentos relacionados no 
requerimento no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da sua protocolização, de acordo com o Decreto 
7700/2017, implicará no INDEFERIMENTO. 

 
 
 

Campos do Jordão, __________/________/______. 
 
 

 

Assinatura: __________________________________________ 

mailto:protocolo@camposdojordao.sp.gov.br

