
 

 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
SECRETARIA DE FINANÇAS – SF 

DEPARTAMENTO DA RECEITA 

 
 
  

REQUERIMENTO 
 
 
DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE 

Razão social: 

CNPJ: Inscrição Mobiliária: 

Endereço: Número: 

Bairro: Município: 

UF: CEP: 

 
 
DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

Nome: CPF: 

Telefone para contato: e-mail para contato: 

 

 
 
DADOS DO IMÓVEL OBJETO DE BENEFÍCIO 

Endereço: Número: 

Bairro: CEP: 

Inscrição Imobiliária:  

 
Com base na Lei 6625/2017, vem requerer a concessão de benefício fiscal, conforme segue: 
 

 Nova concessão do benefício   Manutenção do Benefício 

 
 
DESCONTO DE IPTU EM DECORRÊNCIA DA ABERTURA E MANUTENÇÃO DE VAGAS DE 
TRABALHO 
 

Exercício de Referência         RAIS 2016 /2017–  
 nº médio de  empregados existentes no imóvel  

 

  

Exercício Base                       RAIS 2017/2018 –  
 nº médio de  empregados existentes no imóvel 

 

  
 



 
 
 

 Apresenta, em anexo, a documentação abaixo relacionada, por ocasião da concessão inicial 
do pedido: 

 
 

• Termo de compromisso. 

• Procuração - original ou cópia simples acompanhada da original (a cópia ficará retida). a) 
Somente quando solicitado por representante legal; b) Apresentar junto RG original do 
representante legal. 

• Instrumento de contrato de locação ou instrumento de cessão do imóvel – se pedido se 
referir a imóvel locado ou cedido. (original e cópia – a cópia será autenticada e retida) O 
instrumento deverá ser válido para todo o período de gozo pretendido do benefício, ou 
deverá ser apresentado o instrumento de renovação no ano do término da vigência do 
contrato. 

• RAIS do ano de referência (2017) e do ano base (2018)- para pedido novo ou RAIS do ano 
em curso – para manutenção de benefício 

• Cópias de Contrato Social e última alteração contratual ou estatuto da empresa, 
devidamente registrado e atualizado; (original e cópia – a cópia será autenticada e retida) 

• Certidão de Regularidade Fiscal Negativa (CND) ou Positiva com efeitos de 
negativa(CPEN) válida, emitida pela Receita Federal do Brasil, e pelo estado de São Paulo, 
conforme art. 195. 

 

 Apresenta, em anexo, a documentação abaixo relacionada, por ocasião da manutenção do 
pedido: 

 
 

• Comprovantes de doação de IR, se for o caso. 

• RAIS do ano base (2018)- ano anterior ao ano em curso- ano de apresentação da RAIS 

• Certidão de Regularidade Fiscal Negativa (CND) ou Positiva com efeitos de 
negativa(CPEN) válida, emitida pela Receita Federal do Brasil, e pelo estado de São Paulo,  

 

E nestes termos pede DEFERIMENTO. 

 

Assinatura do Requerente (representante da empresa) 

 
  
 
 


