PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia – Porto Velho (RO) – CEP: 769801-010 – Fone: 3901.3038

ISENÇÃO DE IPTU E TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR
TRSD - FAMÍLIAS CARENTES ATENDIDAS PELO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LC nº 229/2005

Imº. Sr. (a) Secretário (a) Municipal de Fazenda
__________________________________________________________________
_______
com domicílio à rua/av ______________________________________________
nº _______conjunto __________________ bloco _______ Qd. ______ bairro
___________________, Inscr. Cadastral Imobiliária _______________ fone
________________
celular
_______________,
brasileiro
(a),
estado
civil_______________, nos termos da Lei Complementar nº 229 de 12 dezembro
de 2005, que concede Isenção de Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU e Taxa de Resíduos Sólidos e Domiciliares - TRSD,
vem requerer, respeitosamente a V. Sr.ª, se digne outorgar-lhe a referida isenção.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Porto Velho, _____ de _____________ de _________.

_______________________________
Proprietário ou Responsável
RG:
CPF:

Documentos Necessários
a) Carnê de IPTU e TRSD, ou, 2ª via do Documento de Arrecadação
Municipal (DAM) do exercício em que solicita a isenção;
b) Cópia do CPF e RG;
c) Contrato de compra e Venda do Imóvel (se o imóvel for próprio), ou de
aluguel (se for alugado) ou de Cessão ou Direito de Uso (se for cedido)
– documentos exigidos para situações em que o imóvel não esteja em
nome do beneficiário do Programa Bolsa Família;
d) Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável para situações
em que o imóvel está em nome de um cônjuge e o benefício está em
nome do outro cônjuge;
e) Comprovante de Residência;
f) Relatório analítico de domicílios e pessoas cadastradas, incluindo o
Número da Identificação Social (NIS), Nome do beneficiário, Situação
Cadastral, e Renda Percapta – a ser juntado pela SEMAS;
g) Relatório Analítico do Sistema de Benefícios Cidadão (SIBEC) – a ser
juntado pela SEMAS.
h) Despacho emitido pelas SEMAS se faz jus ou não benefício.

1. PROCESSOS FORMALIZADOS NA SEMFAZ:
Formalizar os processos mesmo faltando os documentos relacionados nas
alíneas F), G) e H) e encaminhar o processo após fechado e cadastrado para a
SEMAS fazer a juntada dos mesmos.

2. PROCESSOS FORMALIZADOS NOS CRAS:
Formalizar os processos com os documentos constantes nas alíneas de A a E e
encaminhar a SEMAS para juntada dos documentos constantes nas alíneas F),
G) e H) emitir o despacho. Encaminhar o processo após fechado para a SEMFAZ
para ser cadastrado e analisado.
OBS.:
a) As cópias de documentação deverão ser acompanhadas das originais para
conferência;
b) A autoridade competente poderá solicitar outros elementos que julgar
necessários para a instrução do processo, inclusive visando à comprovação da
veracidade das declarações apresentadas;
c) O cumprimento integral das exigências constantes deste requerimento é
condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja
inobservância, por parte do requerente, determina o seu respectivo
arquivamento;
d) Informar o número de telefone e o contato do beneficiário.

