Fls. .......................
Proc. .....................
Rub. ......................
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CONTRIBUINTE – IPTU
(Somente para atualização cadastral do contribuinte de IPTU)

1- DADOS DO CONTRIBUINTE
*Nome Completo (em letra de forma): _________________________________________
________________________________________________________________________
*CPF Nº___________________________,*RG Nº _______________________________,
*Data Nascimento: _____/ _____/ ______ , Sexo: ( ) M ( ) F
Telefone: (
) _____________________, Celular: (
) _________________________,
Endereço: _______________________________________________________, Nº_____
Compl.__________, Bairro: ________________________, CEP: ___________________,
Cidade: _______________________________________, Estado: __________________.
E-mail: __________________________________________________________________
2- DADOS DO IMÓVEL
*Inscrição Cadastral nº 36.23 ________________________________* Registro: _______
Lote: _________________ Quadra: ________________ Loteamento: ________________
______________________. Classificação do Contribuinte (conforme carnê de IPTU):
( ) Proprietário ( ) Compromissário ( ) Concessionário ( ) Possuidor
3- ENDEREÇO DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO
Endereço: _______________________________________________________, Nº_____
Compl.__________, Bairro: ________________________, CEP: ___________________,
Cidade: _______________________________________, Estado: __________________.
DECLARO SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL QUE AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO
VERDADEIRAS, A INEXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE DOCUMENTO CONSTITUI CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL.

Taboão da Serra, _____, de ______________________, de 20 ____.

_________________________________________
Assinatura do Contribuinte/ Representante legal
* Preenchimento obrigatório

INSTRUÇÕES:
- Preencha o formulário por completo e entregue-o na Central de Atendimento ‘ATENDE” – Rua
Elizabetta Lips, 55, Jd. Bontempo (Centro);
Documentos necessários:
- Original e cópia do RG e CPF;
- Matricula atualizada, escritura, contrato de compra e venda com firma reconhecida (documento de
propriedade). Se não possuir documento de propriedade é necessário anexar Declaração de Posse;
- Para alteração de proprietário é necessário que o título aquisitivo esteja registrado na matrícula do
imóvel (art. 1.245 C.C.).
Observações:
- Havendo mais de um proprietário, compromissário, concessionário ou possuidor o nome do 1º titular
será gravado acompanhado da expressão “E OUTRO(S)” conforme documento de propriedade
apresentado;
- Nos casos de inventário o nome do contribuinte poderá ser gravado no cadastro do imóvel
acompanhado da expressão “ESPÓLIO”, entretanto, os herdeiros deverão realizar nova atualização
cadastral assim que ocorrer a formalização da partilha dos bens.

INFORMAÇÕES: (11) 4788-5478 / 4788-5642
E-mail: cadastroimobiliario@taboaodaserra.sp.gov.br
ATENÇÃO:
Os contribuintes domiciliados fora do município poderão enviar o formulário acompanhado de todos os
documentos para o e-mail: cadastroimobiliario@taboaodaserra.sp.gov.br ou via correspondência com
aviso de recebimento (A.R) a/c do Depto. de Cadastro Imobiliário, situado na Praça Miguel Ortega, 439,
Parque Assunção, Taboão da Serra, SP, CEP 06754-910.

