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1. INTRODUÇÃO

O ITBI-WEB representa mais um avanço da Prefeitura em Tecnologia da
Informação. O uso da Internet irá facilitar e agilizar a troca de informações entre a
Prefeitura e Cartórios. Dispensando a realização de Download e Instalação de
Aplicativos, basta o Usuário / Declarante autorizado ter acesso à internet e acessar o
site da Prefeitura do Município no endereço eletrônico, e clicar no link ITBI-WEB para
realizar o lançamento.
O ITBI-WEB está disponível diariamente (24 horas) podendo ser acessado de
qualquer lugar do Brasil e de outros países, é necessário somente ter acesso a
internet.
Com a democratização do acesso e uso da internet através dos programas de
Inclusão Digital todos os cartórios têm acesso ao ITBI-WEB e demais serviços
oferecidos pela Prefeitura, otimizando o atendimento.
A busca constante do aperfeiçoamento no relacionamento entre a prefeitura e o
contribuinte também é meta para o ITBI-WEB
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2. ACESSO AO SISTEMA
Todo declarante autorizado (Cartórios) deverá ter um login de acesso
constituído pelo CPF contendo 11 (onze) números ou CNPJ contendo 14 (quatorze)
números e por uma senha inicial de acesso fornecida pela prefeitura. Se o declarante
(Cartórios) já possuírem senha de acesso dos sistemas ISSWEB e NFE será utilizada
a mesma senha para logar o sistema ITBI WEB

CNPJ / CPF: Informar o CNPJ da empresa no caso de pessoa jurídica ou CPF do
declarante autorizado para pessoas físicas. O campo CNPJ/CPF pode ser informado
da seguinte forma:
Exemplos: 555.555.555-55 ou 55555555555 – não é preciso informar pontos ou traços

Senha: Informar a senha que o declarante (Cartório) possuir quando for acessar o
sistema do ITBI-WEB. A senha é pessoal e intransferível, portanto se a empresa
possuir vários declarantes autorizados é aconselhável cada um possuir uma senha
própria.
Confirmar: Ao clicar no botão confirmar, é feita a verificação pelo sistema após validar
o CNPJ / CPF e Senha informada. Caso a senha ou o CNPJ/CPF seja digitado
incorretamente será gerada uma mensagem de login inválido, não há bloqueio de
senha no caso de várias tentativas seguidas de acesso, somente será validado no
momento da informação correta.
Cancelar: Ao clicar será fechada a “janela“ que dá acesso ao sistema ITBI-WEB.
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3. TELA PRINCIPAL DO SISTEMA
Informando CPF/CNPJ e Senha de Acesso válida ao ITBI-WEB, o Cartório
declarante autenticado e autorizado terá acesso a tela conforme figura abaixo, para
lançar o ITBI

4. ÍCONES
Na tela de lançamento do ITBI serão apresentados os seguintes ícones:
: Efetua uma busca do lançamento
: Imprimir Boleto
: Lançar novo ITBI
: Cancela a operação e retorna para a tela anterior do sistema
: Confirma a operação, gerando o lançamento do ITBI
: Fecha a tela do sistema
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5. LANÇAMENTO DO ITBI
Para lançar o ITBI é necessário informar todos os campos abaixo
demonstrados abaixo.
5.1 Localizar ITBI

Na tela abaixo é possível que o declarante possa localizar um lançamento feito,
para reimpressão da guia se houver necessidade, basta informar o numero do ITBI e
clicar no ícone grifado abaixo para efetuar a busca.

5.2 Dados do Imóvel

Ao informar a inscrição imobiliária no campo Inscrição o sistema já carrega as
informações contidas no cadastro da prefeitura.
Exemplo de Inscrição: 0101000010000100 – Não é necessário informar pontos e
traços no numero

5.3 Contribuinte Transmitente
Após informar os dados do imóvel, os dados do Contribuinte Transmitente já
será preenchido automáticamente Ao informar a inscrição imobiliária no campo
Inscrição o sistema já carrega as informações contidas no cadastro da prefeitura

Tp Logradouro: Se refere ao Tipo do logradouro. Exemplo: Rua, Avenida, Travessa
Titulo: Se refere ao Titulo do endereço. Exemplo: Coronel,Tenente
Logradouro: Se refere ao nome da Rua do endereço
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5.4 Contribuinte Comprador
Ao informar o CNPJ/CPF no campo Contribuinte Comprador, se o cadastro já
existir no banco de dados da prefeitura, o sistema já carrega os dados
automaticamente, senão basta informar todos os campos cadastrais referentes ao
Comprador do imóvel.

Tp Logradouro: Se refere ao Tipo do logradouro. Exemplo: Rua, Avenida, Travessa
Titulo: Se refere ao Titulo do endereço. Exemplo: Coronel,Tenente
Logradouro: Se refere ao nome da Rua do endereço

5.6 Valores
Os valores que serão informados correspondem ao lançamento do ITBI para
recolhimento do tributo

Data do Lançamento: o sistema já informa automaticamente que se refere ao dia
que esta sendo efetuado o lançamento.
Data da Transação: se refere a data que de fato foi feito a transação que pode ser
uma data retroativa

Vlr Venal: Corresponde ao Valor Venal do Imóvel lançado na prefeitura

Vlr do Instrumento: Correspondente ao valor da transação descrito no documento de
aquisição do imóvel
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Vlr Parte Financiada: Se refere ao Valor correspondente a parte do imóvel
Financiada (So será preenchido se houver financiamento na transação)
Vlr Parte não Financiada: Se refere ao Valor correspondente a parte do imóvel Não
Financiada (So será preenchido se houver financiamento na transação)
Observação: Campo destinado para preenchimento de uma observação

Natureza da transação: Se refere ao tipo de natureza da transação do lançamento

Aliquota: Se refere a alíquota correspondente ao lançamento para o calculo

InterVivos: Corresponde a uma porcentagem do valor venal ou valor do instrumento
ou valor da Avaliação em caso de arrematação , sempre do valor maior.

5.6.1 Incluir Novo Valor

É possível incluir um novo valor referente a uma natureza de operação

5.6.2 Natureza da transação
A natureza de operação se refere ao motivo pelo qual originou o lançamento do
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. Para selecionar basta clicar
no ícone

para que as opções cadastradas no sistema sejam demonstradas para

seleção.
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5.7 Imprimir Guia
Após efetuar o lançamento, é preciso clicar no botão

,para que

seja gerada a guia para recolhimento do ITBI, após validação do sistema, será
apresentada a mensagem grifada abaixo para que possa ser feita a impressão da guia
para pagamento
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6. MODELO DE GUIA DE ITBI
A guia para recolhimento do ITBI será apresentada no modelo abaixo contendo
3 vias, uma para o Cartório,outra para o Contribuinte e uma para o banco.
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