
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 

 

Em representação do Serviço Florestal, solicitando, em caráter excepcional, aprovação para 
que os atestados que serão expedidos na conformidade do modelo e aviso abaixo transcritos, 
produzam os mesmos efeitos que os concedidos de acordo com a legislação em vigor, para fins 
de isenção da majoração do imposto territorial rural, no exercício de 1955, o Governador 
proferiu o seguinte despacho: "De acordo. 22-11-55. 

(24-25-26-27-29-30) 

AVISO 

O Diretor do Serviço Florestal, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 14 da 
Portaria do Secretário da Agricultura, sob n. 4.837, de 28 de julho de 1955, afim de prevenir o 
direito daqueles que, dentro do prazo legal e na forma da Lei n. 2.626 de 20 de janeiro de 1954 
e sua regulamentação requereram vistoria para obter isenção do aumento do Imposto 
Territorial Rural estabelecido pelo artigo 1.º da lei referida e cujos requerimentos já se 
encontram em poder das autoridades encarregadas de proceder a vistorias, mas que, por 
motivo de absoluta falta de tempo, não tiveram a vistoria realizada, avisa as autoridades antes 
mencionadas de que exclusivamente a esses deverão ser expedidos atestados segundo o 
modelo adiante transcrito, até o dia 30-11-1955. 

P. S. F., São Paulo, 14 de novembro de 1955 - Eng. Agr. Ismar Ramos - Diretor do Serviço 
Florestal". 

ATESTADO 

ATESTO que ................................................................................................................ requereu, 
em tempo hábil, vistoria da área de .................... de sua propriedade denominada ................. e 
situada............... declarada sob n ............... e inscrita sob n .............  no lançamento de 
Imposto Territorial Rural, afim de obter os benefícios de isenção da majoração do imposto 
territorial, conforme artigo 1.º da Lei n. 2.626, de 20 de janeiro de 1954, regulamentada pelo 
Decreto 24.543, de 11 de maio de 1955, vistoria essa que não foi realizada até a presente data, 
mas que será oportunamente feita............................... de 19 ........  

(24, 25, 26, 27, 29, 30) 

D. O. de 25/11/55. 


