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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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 Liberação de ITBI

A rotina de liberação de ITBI, consiste no processo pelo qual o avaliador da
prefeitura atribui o valor do imóvel objeto da transmissão.

O valor do imposto gerado nessa rotina, não é lançado como débito pendente
para  o  contribuinte,  somente  será  visualizado  como  “Pagamento  Efetuado”  na
Consulta Geral Financeira quando for registrado seu pagamento. Dessa forma, caso o
contribuinte  não  efetuar  o  pagamento,  não  será  apresentado  nenhum débito  em
aberto em seu nome e isso não será considerado na emissão de certidão de débitos.

Rotina: Tributário > ITBI > Procedimentos > Liberação de ITBI > Libera ITBI
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 Cancela Liberação

Na opção Cancela Liberação poderá ser cancelada a liberação da guia de ITBI
desde que não tenha sido emitido recibos da mesma.

Posteriormente poderá ser realizada uma nova liberação.

Rotina: Tributário > ITBI > Procedimentos > Liberação de ITBI > Cancela
Liberação
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 Guia Retificativa

Nesta rotina poderá ser feita a inclusão de Guia Retificativa. 
Para isso deverá ser selecionada uma guia que já foi liberada e ao selecioná-la serão
mostrados  todos  os  dados  digitados  na  guia  selecionada,  onde  terá  a  opção  de
modificá-los. 

Poderão ser alterados todos os dados menos o número da matrícula para guias
urbanas.

Rotina: Tributário > ITBI > Procedimentos > Guia Retificativa
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 Consulta ITBI

Para efetuar a consulta de ITBI, deve ser informado pelo menos um dos filtros.

Caso seja informada apenas a data inicial, será apresentada uma lista com os
cadastros efetuados a partir dessa data até a data atual.

Caso seja informada apenas a data final, será apresentada uma lista com todos
os cadastros de ITBI efetuados até a data indicada, desconsiderando a data inicial.

Caso tenha sido incluída mais de uma ITBI para a matrícula indicada, serão
apresentados os registros para selecionar o que deseja consultar.

As opções de filtro – matrícula do imóvel, setor, quadra, lote, logradouro - só
estarão ativas se o tipo de ITBI selecionado for urbana.
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Rotina: Tributário > ITBI > Consultas > ITBI
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 Registro da Guia ITBI

Atualmente todas as guias liberadas são registradas na Instituição Bancária
Santander.

O registro bancário é realizado a cada 10 minutos portanto, ao gerar qualquer
guia, é necessário aguardar esse tempo para que a mesma seja devidamente paga.

Com relação às guias de ITBI,  o registro bancário  é realizado em nome do
adquirente da guia portanto o cadastro do mesmo deve estar atualizado para que tal
registro seja realizado de forma correta.

Rotina: Tributário > Arrecadação > Procedimentos > Cobrança Registrada 
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