
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC 

À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

(Modelo Declaração REURB – S) 

 
 

Eu. ______________________________ _____________.CPF:______.______._____-_____,   

proprietário (  )integral(  ) parcial do Lote_____,Quadra_______ com _________ metros 

quadrados, sob cadastro n° ________________________, 

 

DECLARO para os devidos fins que: 

I- Exerço atividade sem vinculo empregatício, como_________________________________,  

II-Possuo renda familiar mensal igual ou inferior ao valor correspondente a cinco salários 

mínimos . 

III-Não detenho posse ou propriedade de bens ou direitos em montante superior ao limite 

estabelecido pela Receita Federal do Brasil; 

IV- Não sou concessionário, foreiro ou proprietário de outro imóvel urbano ou rural;  

V-Não fui contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma 

finalidade. 

VI-Que o imóvel objeto da REURB – S, não possui nenhum tipo de ação judicial, versando sob 

a titularidade do imóvel.  

 
 Declaro ainda estar ciente de que, se comprovada, a qualquer tempo, fraude ou falsidade, em 

prova ou declaração, estarei sujeito a sanções cíveis, criminais e/ou administrativas, conforme 

dispõe o artigo 2º da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, estando ciente das penalidades 

previstas no Código Penal Brasileiro, artigos 171 e 229. 

 

 

Itapoá, ________ de ____________________de 20____. 

______________________________________ 

DECLARANTE 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC 

À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

(Modelo Declaração REURB – S) 

 
 

Eu. ______________________________ _____________.CPF:______.______._____-_____,   

proprietário (  )integral(  ) parcial do Lote_____,Quadra_______ com _________ metros 

quadrados, sob cadastro n° ________________________, 

 

DECLARO para os devidos fins que: 

I- Exerço atividade sem vinculo empregatício, como_________________________________,  

II-Possuo renda familiar mensal igual ou inferior ao valor correspondente a cinco salários 

mínimos . 

III-Não detenho posse ou propriedade de bens ou direitos em montante superior ao limite 

estabelecido pela Receita Federal do Brasil; 

IV- Não sou concessionário, foreiro ou proprietário de outro imóvel urbano ou rural;  

V-Não fui contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma 

finalidade. 

VI - Que o imóvel objeto de REURB – S, possui ação judicial versando sob a titularidade do 

imóvel processo n° _____________, na Comarca de ______________, cujo Advogado 

responsável é o Dr. _______________________, OAB n°_____________________. 

 
 Declaro ainda estar ciente de que, se comprovada, a qualquer tempo, fraude ou falsidade, em 

prova ou declaração, estarei sujeito a sanções cíveis, criminais e/ou administrativas, conforme 

dispõe o artigo 2º da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, estando ciente das penalidades 

previstas no Código Penal Brasileiro, artigos 171 e 229. 

 

 

Itapoá, ________ de ____________________de 20____. 

______________________________________ 

DECLARANTE 
 


