REQUERIMENTO IPTU VERDE
Eu

, portador do RG nº
e

do

CPF

nº

, nº

,

residente

na

rua

, bairro ,

,

no município de Tambaú-SP, tenho como meios de contato Telefone Celular:

E-mail:

, venho por meio deste, solicitar a participação no Programa IPTU
Sustentável mediante a concessão de isenção parcial do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial
Urbana para imóveis com finalidade residencial, nos termos da Lei nº 2.764/2015, alterada e consolidada
pela Lei nº 3.399/2021, do seguinte imóvel:
Rua

•

, nº

, bairro ,

, Tambaú-SP.

Declaro que, para fazer jus à isenção constante na Lei acima mencionada, possuo os seguintes
requisitos, os quais anexarei as fotos junto a este requerimento:
Sistema de captação de água com capacidade mínima de 500 litros de
armazenamento;
Permeabilidade do solo igual ou superior a 30% (trinta por cento) da área do imóvel;
Sistema de aquecimento solar para aquecimento de água ou redução de energia;
Arborização Urbana na calçada com no mínimo 1,30 metro de altura;
Placas fotovoltaicas capaz de alimentar consumo elétrico;
Arborização em quintal com no mínimo de 1,30 metro de altura;
Sistema de reúso de águas armazenada em reservatórios de no mínimo 200 litros;

•

Para imóveis não edificados, para fazer jus ao desconto de 5%, declaro:
1. Possuir terreno com fechamento de divisa em alvenaria de bloco cerâmico ou bloco de concreto;
2. Dispor de passeio nas medidas mínimas, conforme legislação vigente;
3. Possuir arborização urbana, nas proporções estabelecidas no inciso IV, do art. 3º, da Lei.

•

Declaro que apresentarei comprovação perante o Departamento de obras, Água, Esgoto e Meio
Ambiente ou órgão equivalente do cumprimento das medidas mencionadas acima, bem como
autorizo o ingresso da fiscalização sempre que notificado para fins da Lei.

•

Declaro estar em dia com minhas obrigações tributárias perante a Fazenda Municipal, conforme
apresentação da Certidão Negativa de Débitos, anexa a este requerimento.

•

Declaro que li e concordo com os termos da Lei nº2.764 de 20 de Julho de 2015 para solicitar
participação do Programa IPTU verde e também revogação da concessão do beneficio, me
comprometendo a cumpri-la.

Tambaú,

de

de

.

