
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

DECLARAÇÃO CADASTRAL DO IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
Divisão de Cadastro Técnico Urbano

Nº  DO PROCESSO:

Tipo de Edificação: [____] Residencial [____] Não Residencial [___] Residencial e Não Residencial [___] Lote Vago.

Inscrição Imobiliária: ______________________________________ Cadastro. Imob: ________________

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DECLARANTE
[___] Proprietário                 [___] Possuidor

NOME: CPF/CNPJ:

LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA ETC.): Número: Complemento ( Bloco/Andar/Apto.)

CEP: BAIRRO: MUNICIPIO UF TELEFONE:

PROPRIETÁRIO INDICADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS: 
NOME: _______________________________________________________________________CPF/CNPJ: ____________________ 

ENDEREÇO: 
DOCUMENTO QUE LEGITIMA A POSSE: 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ELEIÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL

Em  face  dos  artigos  4º,  25  e  28  da  Lei  Complementar  04/2005  -  Código  Tributário  Municipal,  DECLARO  a  condição  de 
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO pelos tributos municipais alusivos ao imóvel acima identificado, elegendo como  DOMICÍLIO 
FISCAL : (   ) o endereço do contribuinte  (    ) o endereço do imóvel citado acima. 
Declaro ainda ciente que qualquer alteração nos dados cadastrais constantes nesta ficha deverá ser comunicada à Prefeitura Municipal 
no prazo de 30 (trinta) dias do fato.      
Obs.:Poderá  ser  emitido  cópias  dos  documentos  anexos a  “Declaração  de  Informações Cadastrais  do  IPTU” após  conclusão  do 
recadastramento,  somente  através  do  processo  administrativo  próprio,  solicitado  pelo  interessado,  com  pagamento  da  taxa  de 
expediente.

Data: ____/____/_______.                 Assinatura: _______________________________________________________

CADASTRAMENTO DE OFÍCIO
Certifico que, em diligência realizada em ____/_____/______, orientada pelo Processo Administrativo nº ____________ efetuei o 
CADASTRAMENTO do presente imóvel e levei a registro as características do imóvel e os dados de identificação do contribuinte 
acima transcritos. Certifico ainda que o contribuinte foi notificado do (  ) Cadastramento (   ) Alteração de dados, através de (  ) 
Notificação pessoal  (  ) Carta.    

 DATA: _____/_______/_________.                                     VISTO DO SERVIDOR ________________________.

CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE ou REPRESENTANTE LEGAL (CADASTRAMENTO DE OFÍCIO)
Declaro ciente das constatações fiscais efetuadas no Processo Administrativo nº.  __________________, e ainda que posso apresentar 
recurso administrativo no prazo de 15 (quinze) dias.
Assinatura: ___________________________________________________Data: ______/______/_______ 

DECISÃO: (Chefe do Setor) Data:

Recebo o cadastramento e determino a sua averbação.

Recebo o cadastramento e determino a diligência prévia antes da 
averbação.

CARIMBO / ASSINATURA:

RECIBO DO DECLARANTE:
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ELEIÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL

DECLARO a condição de RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO pelos tributos municipais alusivos ao imóvel sob Inscrição Imobiliária 
de n.º: __________________________________________, elegendo como DOMICÍLIO FISCAL [___] o endereço do contribuinte 
ou [___] o endereço do imóvel citado na declaração. E declaro ainda ciente que qualquer alteração nos dados cadastrais constantes na 
ficha da DECLARAÇÃO deverá ser comunicada à Prefeitura Municipal no prazo de 30(trinta) dias o fato.
Obs.:Poderá  ser  emitido  cópias  dos  documentos  anexos a  “Declaração  de  Informações Cadastrais  do  IPTU” após  conclusão  do 
recadastramento,  somente  através  do  processo  administrativo  próprio,  solicitado  pelo  interessado,  com  pagamento  da  taxa  de 
expediente.

Data:_____/_______/____________.    Assinatura: ___________________________________________________________________.

 VISTO DO SERVIDOR:___________________________________________________
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