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Apresentação

Este manual tem o intuito de explicar, passo a passo, a criação e a consulta dos
protocolos de ITBI. Serão cinco passos para criação, explicados detalhadamente abaixo em tópicos.
Assim como no sistema antigo, para acesso aos programas de consulta e criação de
protocolos é preciso ter uma chave de acesso, que será disponibilizada pela Prefeitura.
No site da Prefeitura estará disponível uma área reservada para os serviços do ITBI
com links para os programas de Solicitação de Guia de ITBI, Consulta de Guia de ITBI e Validação
de Certidão – Registro de Imóveis.

1) Solicitação de Guia ITBI
1.1) DADOS IMOBILIÁRIO - Passo 1
Neste passo é possível escolher o Tipo de imóvel para gerar o protocolo (urbano ou
rural), localizar a inscrição do imóvel, informar as áreas total e transmitida e também as áreas das
edificações.
O primeiro passo desta aba é escolher o Tipo de imóvel em que será gerado o
protocolo: Urbano ou Rural, conforme imagens abaixo:

URBANO: Para vincular uma inscrição cadastral, basta clicar na lupa no canto direito e no filtro
informar os campos desejados, conforme imagens abaixo:

Depois de localizar a inscrição cadastral desejada, clicar no registro para retornar a
tela anterior.
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Todos os campos com asterisco em vermelho são obrigatórios. Caso desejar incluir
uma nova edificação, clicar no Botão INCLUIR REGISTRO.
RURAL: Para vincular uma inscrição cadastral Rural, basta escolher entre as opções no campo
Região Rural.
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Depois de escolher uma Região Rural, preencher todos os campos obrigatórios. Caso
precise vincular uma edificação, clicar no botão INCLUIR REGISTRO.

1.2) TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIO - Passo 2
Neste passo é definida qual Transação, Valor Declarado, Valor Financiado, Agente
Financiador e Observação.

Escolha uma Transação, preencha o Valor Declarado e Observação caso necessário.
A Transação “COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO NO SFH” é a
única transação em que é obrigatório vincular um Agente Financiador e também preencher o Valor
Financiado. Para vincular um Agente Financiador basta clicar na lupa no campo Financiador
preencher o CNPJ ou Nome e filtrar. Depois disso, clique no registro.

6

Observação: Para ser um Agente Financiador é preciso que o mesmo esteja assim cadastrado na
Prefeitura.
Depois de preencher os campos obrigatórios neste passo, clicar no botão
PRÓXIMO.
1.3) PARTES DO ITBI - Passo 3
Neste passo são definidos os Transmitente(s), Adquirente(s) e também o endereço de
recebimento do carnê do IPTU.
Para Incluir uma parte, escolha um Tipo (Transmitente, Adquirente Responsável ou

Adquirente), depois preencha o campo CPF/CNPJ e o campo Percentual (não obrigatório). Depois
do preenchimento, clicar no botão INCLUIR PARTE.
Observação: Obrigatório ter pelo menos UM transmitente e UM adquirente responsável, porém
não tem limite de transmitente(s) nem de adquirente(s).
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Para incluir o endereço de recebimento do carnê do IPTU a primeira informação a
ser preenchida é o CEP. Caso localizado no cadastro da Prefeitura, os campos Logradouro, Bairro,
Cidade, Estado ficam bloqueados e ficará obrigatório o preenchimento do número do imóvel.

Caso o CEP não seja localizado, será preciso preencher todos os campos do
endereçamento: CEP, Número, Logradouro, Bairro, Estado e Cidade.
ATENÇÃO!
É muito importante o preenchimento correto do endereço para entrega do carnê do IPTU, tendo em
vista a necessidade do contribuinte recebê-lo em tempo hábil para o pagamento.
OBS.: Lotes não edificados e boxes de garagem não recebem correspondência.
Depois de preencher os campos obrigatórios neste passo, clicar no botão
PRÓXIMO.
1.4) ANEXAR DOCUMENTO - Passo 4
Neste passo é possível anexar documentos ao protocolo.

8

Clique no botão INCLUIR DOCUMENTO, abrirá a tela acima. Nesta tela escolha
qual tipo de documento a ser anexado (comprovante de compra do imóvel, Matrícula do Imóvel
e/ou outros documentos). Preencher os campos identificação e/ou título. Clicar no botão
ADICIONAR, escolha o documento no computador, clique no botão SUBMETER e, por fim, no
botão ANEXAR.
Depois de anexar, clicar no botão PRÓXIMO.

1.5) CONFIRMAÇÃO - Passo 5
Neste passo serão apresentados os dados informados para confirmação antes de
finalizar a solicitação.
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Se os dados contiverem algum erro, clicar no botão ANTERIOR.
Caso esteja tudo certo, clique no botão FINALIZAR.
Depois de finalizar, se os dados estiverem de acordo com o cadastro imobiliário,
o sistema emitirá a mensagem com o número do protocolo.
Mensagem de que o protocolo foi criado com sucesso:

Caso falte alguma informação importante, emitirá a mensagem de erro. Para corrigir
volte aos passos anteriores pelo botão ANTERIOR

Mensagens de que o protocolo foi criado, porém com situação PENDENTE:

Mensagens de que o protocolo não foi criado. Para salvar, será preciso sanar o problema.

É obrigatório ter, pelo menos, UM transmitente e UM adquirente responsável.

O CPF/CNPJ de, pelo menos, um dos adquirentes ou transmitentes deve coincidir
com, pelo menos, um dos proprietários constantes no Cadastro Imobiliário. Caso contrário o
protocolo não será gerado.
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LEMBRETE: A responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais é do proprietário,
titular do domínio útil ou possuidor de bem imóvel, conforme artigos 13 e 14, do Código
Tributário Municipal (Lei Complementar nº 12/1994).

Nos casos de Compra e Venda com Financiamento dentro SFH ou fora do SFH,
Cessão de Direitos e Obrigações Contratuais, bem como Distrato de Compra e Venda será
necessário anexar o contrato para que o protocolo seja gerado.

Nos protocolos de imóveis rurais e do Projeto Gleba Legal, deverá ser anexada a
matrícula atualizada, a foto aérea e/ou o mapa, sempre com coordenadas geográficas, para fins
de localização da área.
Caso o contribuinte possua o CAR – Cadastro Ambiental Rural a foto aérea e/ou o
mapa de localização poderão ser substituídos pelo mesmo, tendo em vista este cadastro trazer
informações geográficas de localização.

Observação 1: Os protocolos que forem gerados sem os devidos documentos serão excluídos.

Observação 2: Nas hipóteses de protocolos de futuro imóvel, não estando as unidades lançadas em
sublotes no Cadastro Imobiliário, será necessário apresentar a planilha de áreas do empreendimento
(utilizada no Registro de Imóveis), junto ao atendimento do IPTU, na Secretaria Municipal da
Receita para o devido lançamento cadastral. Os protocolos que forem gerados, sem o prévio
lançamento das unidades em sublotes, serão excluídos.
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2) Consulta Protocolo ITBI
Neste programa será possível a consulta de todos os protocolos criados e suas
situações, sendo liberada nesta consulta a emissão das guias, certidão de pagamento e edição dos
protocolos.
A pesquisa poderá ser feita por número de protocolo, data do pedido e situação.

2.1) EDITAR ITBI
Serve para editar informações de um protocolo depois de sua criação. No entanto,
somente poderão ser editados protocolos nas situações PENDENTE, SOLICITADO E
DEVOLVIDO. Para editar basta selecionar o protocolo desejado, clicar em Editar ITBI e seguir os
mesmos passos da solicitação de ITBI.

2.2) GUIA ITBI
Impressão da Guia de ITBI para pagamento. Poderão ser impressas as guias de todos
os protocolos com situação AVALIADO.
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Observação: Não será possível imprimir guia de ITBI vencida ou se o imóvel possuir dívida com o
Município.

2.3 CERTIDÃO DE PAGAMENTO
Depois do pagamento da Guia ITBI, quando a situação da guia for
CONCLUÍDO/PAGO será possível a impressão da Certidão de Pagamento.
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