
DECLARAÇÃO DE ITBI

Com o objetivo de desburocratizar e facilitar as declarações do contribuinte, a

Prefeitura Municipal de Igarapava, no exercício de 2021, passou a adotar o “ITBI

online”, ferramenta que está disponível no site oficial.

O Imposto  sobre  a  Transmissão  de  Bens  Imóveis  (ITBI),  de  competência

municipal,  é lançado na modalidade  “declaração”.  Lançamento por declaração é

aquele  que ocorre  quando  a  legislação  tributária  impõe  ao  sujeito  passivo  da

obrigação correspondente a  declaração. Ou seja, o sujeito passivo, ou um terceiro,

oferece à autoridade, as informações necessárias ao lançamento do crédito tributário

(art. 147 do CTN). Estas informações são posteriormente analisadas pela autoridade

competente para somente depois ocorrer a geração da guia.

Abaixo,  com  o  intuito  de  auxiliar  o  contribuinte  nas  declarações,  foi

elaborado um passo a passo detalhado para sanar as possíveis dúvidas no momento da

declaração.

O passo a passo está dividido em 4 (quatro) pontos específicos, sendo estes: 1.

Acesso ao sistema, 2. Declaração e solicitação de guia,  3. Anexos, e 4.Geração de

Guias.



1. Acesso ao Sistema

Para  efetuar  a  declaração  de  ITBI  é  necessário  que  o  contribuinte,

previamente, solicite o acesso ao sistema, de acordo com a imagem abaixo, o acesso

será deferido posteriormente pela autoridade competente:

Para  chegar  em  tal  aba,  o  contribuinte  deve  acessar  o  site  da  Prefeitura
Municipal de Igarapava, “clicar” em “Sistema Integrado de Arrecadação”.



Para  ter  acesso  ao  sistema  é  necessário  preencher  os  dados  gerais  do

contribuinte  (se  pessoa  física  ou  jurídica,  CNPJ/CPF,  Endereço…),  atribuir  uma

senha para acesso, sendo que o login será o CPF/CNPJ. Cabe ressaltar que os campos

abaixo são de preenchimento obrigatório.

Depois de cadastrar os dados gerais, o contribuinte deve vincular um cartório

no campo “CARTÓRIOS”.

No campo, é necessário clicar na opção  “ADICIONAR”, informar o CNPJ

do cartório (se já cadastrado) e selecioná-lo, se o cartório não estiver cadastrado basta

clicar em “NOVO” e cadastrá-lo. Feito isso, basta clicar em “ENVIAR” e aguardar

o deferimento da solicitação.



2. Declaração e solicitação de Guia

Após o contribuinte ser autorizado a utilizar o sistema, este irá entrar com seu 

“login” e “senha”, basta clicar no campo “Cadastrar ITBI Urbano”, de acordo com a 

imagem abaixo.

Já dentro da opção, é necessário informar o “CADASTRO DO IMÓVEL”,

sendo este presente no carnê de IPTU, ou na escritura. Após selecioná-lo, o sistema

vinculará todas as informações relativas ao imóvel.

Após a vinculação é necessário cadastrar “as partes” da transação, de um lado

o “PROPRIETÁRIO” (que figura como vendedor) e do outro o “COMPRADOR”,

estes devem ser cadastrados de acordo com a minuta ou contrato de financiamento

(ou selecionados, se já houver cadastro no sistema, bastando clicar na “lupa” para

buscá-los).

Selecionados corretamente, conforme explicitado acima, o próximo passo é

informar o valor do “INSTRUMENTO” (que refere-se ao valor da transação).

2.1 Compra e Venda COM Financiamento

Se a transação diz respeito a financiamento, no campo “INSTRUMENTO”

deve ser informado o valor total do financiamento, no campo “FINANCIADO” deve

ser  informada  a  parte  financiada,  e  no  campo  “NÃO  FINANCIADO” a  parte



constante dos “recursos próprios”,  “FGTS” e demais valores que não compõem a

parte financiada. Feito isso o sistema irá calcular o valor do ITBI.

2.2 Compra e venda SEM Financiamento

Se a transação for do tipo “não financiada”, basta informar somente o valor

total no campo “INSTRUMENTO”. Feito isso o sistema calculará o valor do ITBI.

3. Anexos

Após  preencher  os  campos,  conforme os  itens  acima,  o  contribuinte  deve

anexar  os  documentos  relativos  a  estas.  No  caso  de  “ITBI  Financiado” deve  ser

anexado o contrato de compra e venda, se “ITBI não financiado” deve ser anexada a

Minuta,  a  avaliação  do  imóvel  e  o  protocolo  respectivo.  Para  efetuar  tal

procedimento, basta clicar no ícone “ANEXAR DOCUMENTO”, estes devem ter o

formato “PDF”. 

Por fim, basta  “SALVAR”  o documento e aguardar a análise da autoridade

competente.



4. Geração de Guias

Para gerar as guias é necessário que o contribuinte, após logar, clique em 

“PESQUISAR ITBI URBANO”

Após entrar no campo citado, o contribuinte deve, no campo “SITUAÇÃO 

DO ITBI”, selecionar uma das opções  e pesquisar, para saber se a declaração foi 

“reprovada, aprovada, aguarda revisão ou aprovação”.



Se a guia estiver aprovada (com a “bolinha verde”) basta selecioná-la para 
efetuar o pagamento.

ACESSO DIRETO: Clique Aqui.

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS- DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

http://138.117.189.204:8080/servicosweb/paginas/loginItbi.jsf

