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INTRODUÇÃO

Este manual oferece aos seus usuários uma visão ampla dos procedimentos
disponíveis no e-Cidade relacionados ao Módulo ITBI.

Para utilizar os menus abordados neste manual deve-se acessar, no e-Cidade,
a rotina Tributário > ITBI.
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 Tipo de Transação

Esse cadastro consiste em criar uma base contendo as formas de transmissão
de imóveis, independentemente de possuir ou não a incidência do imposto.

Nesse cadastro,  devem ser  lançados  todos os itens que estão definidos no
Código Tributário Municipal.

Rotina: Tributário > ITBI > Cadastros > Tipo de Transação
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 Tipo de Situação

Esse cadastro consiste em criar uma base contendo os tipos de situações dos
imóveis em relação a quadra onde estão localizados.

Exemplo:
 
Interno – se o imóvel fica no meio da quadra.
Encravado – se o imóvel não faz testada com nenhum logradouro.
Esquina – se o imóvel está situado em uma esquina.

Rotina: Tributário > ITBI > Cadastros > Tipo de Situação

                                                                           5



 Forma de Pagamento

Esse cadastro consiste em criar uma base contendo as formas de pagamento
utilizadas pelo município.

Nesta rotina poderá ser incluído mais de uma forma de pagamento à vista com
alíquotas diferentes para o mesmo tipo (Rural ou Urbano).
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Rotina: Tributário > ITBI > Cadastros > Forma de Pagamento
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 Manutenção de ITBI – Urbano

Essa rotina  consite  em realizar  a  inclusão de  ITBI  quando o imóvel  estiver
localizado na zona urbana do município. 

Para  inclusão  de  ITBI  urbano,  o  imóvel  deverá  obrigatoriamente  estar
registrado no cadastro imobiliário, pois esse ITBI será vinculado a uma matrícula.

Para realizar tal inclusão, todos os campos apresentados deverão ser devidamente
preenchidos.

O código do ITBI  é gerado automaticamente pelo sistema e corresponde ao
número que esse cadastro vai receber após clicar no botão incluir.

Rotina: Tributário > ITBI > Procedimentos > Manutenção de ITBI > Inclusão
> Urbano
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 Manutenção de ITBI – Rural

Essa rotina  consite  em realizar  a  inclusão de  ITBI  quando o imóvel  estiver
localizado na zona rural do município. 

Para inclusão de ITBI rural, não será necessário que o imóvel esteja registrado
no cadastro imobiliário, ou seja esse ITBI não será vinculado a uma matrícula.

O código do ITBI  é gerado automaticamente pelo sistema e corresponde ao
número que esse cadastro vai receber após clicar no botão incluir.
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Rotina: Tributário > ITBI > Procedimentos > Manutenção de ITBI > Inclusão
> Rural
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 Parâmetros

Essa rotina  permite realizar  a  configuração dos parâmetros  relacionados  às
guias de ITBI.

É possível configurar se a situação do imóvel será informada na guia de ITBI, o
vencimento padrão, entre outros.

Rotina: Tributário > ITBI > Procedimentos > Parâmetros
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