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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 – SEFIN, DE 18 DE JANEIRO DE 2022. 

 

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA 
LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A 
TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS 
IMÓVEIS - ITBI E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 68, em seus incisos I e II, da Lei Orgânica do Município,  

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os documentos solicitados para fins de 
lançamento do ITBI, nos termos da Lei Municipal nº 039, de 23 de dezembro de 2013 e 
suas alterações, e  

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de atendimento ao 
contribuinte;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. A base de cálculo do ITBI é o valor declarado de venda do bem ou o valor venal 
adotado como base de cálculo para lançamento do IPTU, aplicando-se o que for maior, 
nos casos de:  

I – transmissões em geral, por ato "inter vivos" a título oneroso;  

II – transferências de domínio em ação judicial, inclusive declaratórias de usucapião que 
tenham sido precedidas por instrumento particular que caracterize uma alienação 
onerosa;  

III - permutas;  

IV – cessões "inter vivos" de direitos reais de imóveis no momento da cessão;  

V – dações em pagamento, não importando o montante dos débitos existentes;  

VI – instituição ou extinção de fideicomisso e na instituição de usufruto, a base de cálculo 
do caput, quando da instituição ou extinção, reduzido a metade;  

§1º Na arrematação judicial ou administrativa, adjudicação, remissão ou leilão, a base 
de cálculo do ITBI será o preço do maior lance, quando a transferência do domínio se 
fizer para o próprio arrematante, salvo quando este for inferior ao valor da avaliação 
judicial.  

§2º Nos casos de que trata o parágrafo anterior, poderá ser aplicado a atualização 
monetária quando a arrematação judicial ou administrativa, adjudicação, remissão ou 
leilão tiver ocorrido há mais de um ano da data do fato gerador.  

§3º Nos casos de resgate da enfiteuse, a base de cálculo do ITBI será o valor pago, 
observada a Lei Civil.  
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Art. 2º. O valor declarado de venda do bem, previsto no caput do artigo anterior, deverá 
ser apresentado em formulário próprio denominado Declaração de Lançamento de ITBI, 
conforme modelo em anexo.  

Art. 3º. Na Declaração de Lançamento de ITBI, o contribuinte deverá anexar os 
seguintes documentos como comprovação de negociação do imóvel:  

I – matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóvel competente há, no 
máximo, 3 (três) meses;  

II – Carteira de identidade, CPF ou CNPJ e comprovante de endereço do adquirente e 
do seu representante legal, se existir;  

III – Carteira de identidade, CPF ou CNPJ e comprovante de endereço do transmitente, 
e do seu representante legal, se existir;  

IV – na hipótese de o adquirente ou transmitente ser pessoa jurídica, cópia do ato 
constitutivo e aditivos e do ato de eleição do representante legal, se for o caso, 
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado;  

V – na hipótese de financiamento imobiliário, declaração emitida pela instituição 
financeira, assinada pelo gerente do setor, com a discriminação dos valores financiado 
e não financiado;  

VI – cópia do contrato de compra e venda e de outro documento equivalente, se a 
transação já houver sido efetivada;  

VII – cópia de procuração pública ou procuração particular com firma reconhecida da 
pessoa obrigada a declarar as informações, se o declarante não for a pessoa obrigada;  

VIII – Autorização para Escriturar expedida pelo transmitente para o cartório de registro, 
onde deverá constar o número do contrato, valor total negociação, validade da 
autorização, dados do imóvel, dados de identificação do adquirente, referente ao imóvel 
em questão, no caso de abertura de matrícula;  

IX – quaisquer outros documentos que comprove o valor efetivo da negociação.  

§1º Quando a documentação anexada constar divergência de valores, o fisco municipal 
poderá optar pelo maior valor;  

§2º As cópias quando não autenticadas em cartório deverão ser autenticadas pelo fisco 
municipal com apresentação dos originais; 

Art. 4º. O imposto será pago:  

I – antecipadamente, até a data da lavratura do instrumento que servir de base à 
transmissão, quando realizada no Município;  

II – no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da lavratura do instrumento referido 
no inciso anterior, quanto às operações formalizadas fora do Município de Sobral;  

III – no prazo de 30(trinta) dias, contados da data do trânsito em julgado da decisão, se 
o título de transmissão for sentença judicial;  

IV – no demais casos, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do fato gerador.  

Parágrafo único. Será automaticamente cancelado o lançamento do ITBI efetuado por 
solicitação do contribuinte cujo pagamento não for efetuado no prazo de até 45 
(quarenta e cinco) dias da data do vencimento.  
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Art. 5º. Decorrido o prazo de 45 dias da data do vencimento do ITBI, quando o 
lançamento será cancelado, o processo será arquivado e o contribuinte deverá entrar 
com novo processo, caso necessite.  

Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
à 1º de janeiro de 2022, revogando as disposições em contrário.  

 

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 18 
de janeiro de 2022. 

 

Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. 
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ANEXO 

 


