
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 21.309, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

Aprova a Instrução Normativa STB nº 02/2018          :

O Prefeito  Municipal  de  Colatina,  no uso  das  atribuições

legais que lhe são conferidas pelo inciso IV, artigo 99 da Lei Orgânica do Município e, de acordo

com a Lei Complementar nº.  073, de 12 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Sistema de

Controle Interno do Município de Colatina-ES, no âmbito da Prefeitura Municipal  de Colatina,

abrangendo as Administrações  Direta  e  Indireta  e atendendo solicitação contida no processo

protocolado sob nº 6.393/2018,

D         E         C     R       E         T A:  

Artigo1º - Fica aprovada a Instrução Normativa STB nº. 02/2018, de responsabilidade da

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, através da Superintendência de

Cadastro  Imobiliário que “dispõe sobre  orientações  e  procedimentos  para

efetivação, alteração e manutenção do Cadastro Fiscal Imobiliário”,  fazendo parte

integrante deste Decreto.

Artigo 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa ora aprovada.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

                 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de março de 2018.  

                                           ________________________

                                                       Prefeito Municipal 

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 20 de janeiro de 2018.

____________________________________

Secretário Municipal de Gabinete.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA STB N° 02/2018

Dispõe  sobre  orientações  e
procedimentos  para  efetivação,
alteração  e  manutenção  do  cadastro
fiscal imobiliário                                        :

Versão: 01

Aprovação em: 20 de março de 2018

Ato de aprovação: Decreto nº 20.309/2018

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMPLAFI,
através da Superintendência de Cadastro Imobiliário. 

   CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art.  1º.  Esta  instrução  normativa  tem  por  finalidade  disciplinar  e  normatizar  os
procedimentos para efetivação, alteração e manutenção do cadastro fiscal imobiliário
do município de Colatina.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º.  Esta instrução normativa abrange a Secretaria Municipal de Planejamento e
Finanças - SEMPLAFI, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUMA,
Procuradoria Geral do Município - PGM e Gerência de Protocolo e Documentação.

                                                       
  CAPÍTULO III

                                                       DOS CONCEITOS

Art. 3º. Para fins desta instrução normativa considera-se:

I  -  anotação  de  responsabilidade  técnica  -  ART:  documento  constituído  por
formulário  padrão  cujo  preenchimento  é  de responsabilidade  do  profissional
devidamente  habilitado  com  registro/visto  no  conselho  regional  de  engenharia  e
agronomia - CREA ou Conselho regional de Arquitetura - CAU. 
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II - averbação: ato de lançar na matrícula ou no cadastro as modificações ocorridas
no imóvel, alterando o status da propriedade ou do titular do domínio;

III  -  boletim de  cadastro  imobiliário  -  BCI:  documento  municipal  que  contém o
endereço do imóvel, a identificação do proprietário e todas as características de cada
unidade imobiliária necessária ao cálculo e lançamento de tributos imobiliários;

IV - cadastro fiscal imobiliário: cadastro estabelecido para fins tributários, que tem
por unidade o imóvel (constituído pelo lote ou gleba e edificações ou benfeitorias, se
houver), e que inclui o conjunto padrão de informações sobre os contribuintes, tais
como: nome completo, endereço documentação pessoal, razão social, nome fantasia,
nome de sócios, bem como outros dados;

V - cadastro georreferenciado: sistema de registro da propriedade imobiliária, feita
de  forma geométrica  e  descritiva. Geométrica  quando na  forma cartográfica  para
subsídio ao planejamento territorial, delimitação de zonas, planejamento de ocupação
do  solo  e  visão  espacial  e  descritiva,  contendo  o  conjunto  de  informações
alfanuméricas (atributos) dos imóveis;

VI - Cadeia sucessória: histórico da propriedade e posse do imóvel;

VII  -  Colatina GEO:  sistema informatizado do município de Colatina,  utilizado para
processar  dados  gráficos  e  não  gráficos  (alfanuméricos),  cujo  objetivo  é  o
armazenamento, análise, manipulação de dados e localização geográfica;

VIII  -  condomínios  de  edifícios:  conjunto  de  edificações  caracterizado  pela
existência de partes exclusivas e partes comuns, englobando tanto os condomínios
verticais (de prédios), quanto os horizontais (de casas);

IX - distrito:  divisão administrativa de um município, que compreende um ou mais
bairros, pequeno povoado ou vila que cresce ao seu lado e é parte dele;

X - documento de arrecadação municipal - DAM: documento destinado à cobrança
de tributos municipais;

XI  -  guias  de  Imposto  de  Transmissão  de  Bens  Imóveis  -  ITBI:  formulário
preenchido por ocasião da solicitação de avaliação de ITBI; 

XII - imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI: cobrado pelo município nos
casos de transferência -  transmissão ou cessão - da propriedade de imóveis, cujo
pagamento é condição para o registro em cartório;

XIII  -  imposto  predial  territorial  urbano  -  IPTU:  tributo  que  incide  sobre  a
propriedade imobiliária, incluindo todos os tipos de imóveis;

XIV - inscrição imobiliária:  identidade de cada imóvel, composta por 14 (quatorze)
dígitos, sendo que cada conjunto representa o distrito, a zona, a quadra, o lote e a
unidade  imobiliária,  sequencialmente.  É  o  número  do  IPTU  do  imóvel.  Ex:
XX.XX.XXX.XXXX.XXX;
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XV - lançamento:  procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido,  identificar o sujeito passivo e,  sendo o caso,  propor  a
aplicação da penalidade cabível;

XVI  -  lote:  parcela  do  solo  para  fins  de  edificação,  resultante  do
parcelamento/loteamento de um terreno que tem frente para via pública ou que com
ela se comunica por acesso;

XVII  -  parcelamento  de  solo:  divisão  da  terra  em  unidades  juridicamente
independentes, com vistas à edificação. O parcelamento do solo para fins urbanos
pode ser realizado nas formas de loteamento, desmembramento e fracionamento. O
loteamento é a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de
novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou
ampliação dos já existentes. O desmembramento é a subdivisão de gleba em lotes
destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que
não  implique  na  abertura  de  novas  vias  e  logradouros  públicos  nem  no
prolongamento,  modificação ou ampliação  dos  já  existentes.  O fracionamento é  a
modalidade de desmembramento que resulta na subdivisão de um lote em dois ou
mais lotes destinados à edificação;

XVIII - planta de localização: documento que demonstra a localização da construção
dentro do terreno, com indicação das distâncias do limite do terreno até um ponto
inicial da obra;

XIX - planta de situação:  documento que demonstra a localização do terreno da
construção no quarteirão, bairro, rua, ou cidade, mostrando, se possível, um ou mais
pontos de referência;

XX - planta padrão: benefício instituído pela Lei Municipal nº 4.742/2001, que prevê a
possibilidade de acesso de famílias com baixa renda aos serviços profissionais de
engenharia  e  arquitetura,  no  que  se  refere  a  projetos  de  construção,  reforma  e
ampliação  de  habitações  e  infraestrutura  urbana,  acompanhamento  técnico  e
regularização de imóveis;

XXI -  planta  genérica  de  valores  -  PGV:  planta  de  regiões  urbanas  onde  são
indicados  em  cada  face  de  quadra,  os valores  unitários  genéricos  utilizados  na
formação do valor de cada imóvel para fins de tributação, cuja finalidade principal é
fornecer os valores de mercado utilizados dos terrenos, quadra por quadra, ao longo
dos logradouros do município;

XXII - quadra: espaço urbano que é delimitado por ruas ou avenidas;

XXIII - unidade imobiliária:  são todos os imóveis, construídos ou não, situados na
zona  urbana,  na  zona  urbanizável  e na zona  de  expansão  urbana  do  Município,
inclusive os que gozem de imunidade ou isenção;
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XXIV - unidade padrão fiscal do município de Colatina - UPFMC:  indexador que
corrige as taxas cobradas pelo município de Colatina;

XXV - zona: subdivisão do município em regiões.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º.  A presente instrução normativa tem como base legal a Constituição Federal;
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000);
Código Tributário Nacional (Lei nº. 5.172 de 25 de outubro de 1966), Código Tributário
Municipal (Lei nº. 2.805 de 14 de dezembro de 1977); Lei Complementar Municipal
nº.12 de 16 de dezembro de 1994; Plano Diretor Municipal (Lei nº. 5.273 de 12 de
março de 2007); Código de Obras Municipal (Lei nº. 4.226 de 12 de fevereiro de 1996)
e Lei Municipal 4.227, de 12 de fevereiro de 1996. 

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5°. Da SEMPLAFI: 

I - promover a divulgação e a efetivação desta instrução normativa.

II - supervisionar a aplicação desta instrução normativa.

Art. 6°. Da Superintendência de Cadastro Imobiliário:

I  -  manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade,
zelando pelo cumprimento da mesma;

II -  cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto
aos  procedimentos  de  padronização  na geração  de  documentos,  dados  e
informações;

III  -  Propor atualizações da  instrução  normativa  sobre  alterações  que  se  fizerem
necessárias nas rotinas de trabalho, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento
dos procedimentos e o aumento da eficiência operacional. 

Art. 7º. Da SEDUMA:

I - manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
zelando pelo cumprimento da mesma;
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II -  cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto
aos  procedimentos  de  padronização  na geração  de  documentos,  dados  e
informações;

III-  prestar  apoio técnico,  quando solicitada,  na fase de análise de processos a ela
encaminhados;

IV - emitir parecer técnico nos processos de sua competência.

Art. 8º. Da PGM:

I  - manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade,
zelando pelo cumprimento da mesma;

II - emitir parecer jurídico, quando solicitado, na fase de análise de processos a ela
encaminhados;

Art. 9°. Da Gerência de Protocolo e Documentação:

I - manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
zelando pelo cumprimento da mesma;

II  -  cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto
aos  procedimentos  de  padronização  na geração  de  documentos,  dados  e
informações;

III - receber os documentos;

IV -  conferir os documentos conforme checklist diferenciado para cada solicitação, e
somente protocolizar o pedido se apresentados todos os documentos.

CAPÍTULO VI

DA EFETIVAÇÃO DO CADASTRO

SEÇÃO I

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Art. 10. Todos os imóveis edificados ou não, situados nas áreas urbanas, urbanizáveis
ou  de  expansão  urbana  do Município  em  quaisquer  situações  em  que  incida  o
lançamento do IPTU,  deverão ser  cadastrados no Cadastro  Fiscal  Imobiliário  pela
Coordenadoria de Cadastro Imobiliário e Coordenadoria de Geoprocessamento.
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Art.  11.  A efetivação  do  cadastro  será de  responsabilidade  da  Coordenadoria  de
Geoprocessamento e da Coordenadoria de Cadastro Imobiliário, que manterão um
BCI para cada unidade imobiliária, contendo todos os dados e características físicas
do imóvel necessários ao cálculo e apuração do IPTU. 

Art. 12. A efetivação do cadastro do imóvel no cadastro fiscal imobiliário será efetuada:

I  -  a  pedido  do  contribuinte,  através  do  setor  de  protocolo,  apresentando  toda  a
documentação obrigatória;

II  -  a partir  de  procedimento de  ofício, quando o imóvel  identificado por  meio  de
diligências  não  possuir  registro  no  cadastro  fiscal  imobiliário  e  no cadastro
georreferenciado,  mesmo  que  não  possua  matrícula  em  cartório  e/ou  projeto
aprovado, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

III - a partir de atualização cadastral geral do município, executada por responsável do 
Cadastro Imobiliário/Geoprocessamento ou empresa autorizada;

IV - a partir de programas de regularização fundiária, na forma definida por lei e por
regulamento. 

§1º - No caso das construções ou edificações  sem licença ou em desacordo com a
licença,  ou  construídos  sem  obediência  às  normas  de  construção  vigentes,  será
promovida  sua  inscrição  no  cadastro  imobiliário,  a  título  precário,  unicamente  para
efeitos tributários.

§2º - A inscrição e os efeitos tributários, nos casos a que se refere o parágrafo anterior,
não  criam  direitos  para  o  proprietário,  possuidor  ou  titular  do  domínio  útil,  e  não
impedem o município de exercer o direito de promover a adaptação da construção às
prescrições  legais,  ou  a  sua  demolição,  independentemente  de  outras  medidas
cabíveis.

§3º  -  Não  serão  passíveis  de  cadastramento,  mesmo  que  de  ofício,  imóveis  que
invadam áreas públicas ou estejam situados em áreas de risco.

Art. 13. A solicitação para a efetivação do cadastro a pedido do contribuinte se dará
com a  abertura  de  processo  junto  ao  Protocolo,  onde  deverá  ser  apresentada  a
documentação listada no anexo I. 

Art. 14. O Protocolo não receberá a documentação para efetuar o protocolo, se não

forem apresentados todos os documentos necessários, conforme checklist (anexo I).

Art. 15.  Uma vez protocolado o requerimento para efetivação do cadastro junto ao
cadastro  fiscal  imobiliário,  os  autos serão  remetidos  ao  Cadastro  Imobiliário  que
novamente verificará os dados e a documentação apresentada.
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Art.  16.  Verificado pelo Cadastro Imobiliário que os autos não estão devidamente
instruídos, o responsável solicitará ao requerente os dados ou documentos faltantes
por meio de contato telefônico, e-mail ou correspondência, certificando nos autos e no
sistema  informatizado  a  providência  adotada  e  o  prazo  determinado  para
apresentação do dado ou documento.

Art. 17. O prazo máximo para manutenção dos autos com tramitação suspensa na
secretaria  será  de  180  (cento  e  oitenta  dias),  findo  este  prazo  os  autos  serão
encaminhados ao Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento, certificando
nos autos e no sistema informatizado que não houve manifestação do interessado. 

Art.  18.  Os  imóveis  não  terão  o  cadastro  efetivado  quando  o  requerimento
apresentado à administração pública estiver incompleto, ou seja, faltando qualquer
das  informações  ou  documentos  essenciais,  bem  como  se  for  identificada  a
necessidade de apresentar documento adicional para melhor instruir  os autos e o
mesmo não for apresentado.

Art.  19.  Estando  os  autos  devidamente  instruídos,  esses  serão  encaminhados  à
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente para análise da solicitação,
análise da documentação, conferência in loco do alinhamento e emissão de parecer. 

Art.  20.  Após  aprovação  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Meio
Ambiente, os autos serão remetidos à Coordenadoria de Cadastro Imobiliário, para
preenchimento do BCI, que compõe o arquivo de pastas da Coordenadoria.

Art.  21.  Posteriormente,  os  autos  serão  remetidos  à  Coordenadoria  de
Geoprocessamento  para  desenho  do  imóvel  dentro  da  quadra,  de  acordo  com o
desenho topográfico, por meio de sistema informatizado de ARC GIS. 

Art.  22.  Feito o desenho, será realizada  a  efetivação do cadastro  deste  imóvel  no
sistema informatizado.

Parágrafo único.  A efetivação do cadastro do imóvel  consiste em lançamento de
informações  acerca  de  metragem  do lote,  logradouro  onde  está  inserido,
características do lote, servidão do lote, cadastro do proprietário, o cadastramento da
edificação, se houver, com suas devidas características.

Art.  23.  Todas as  informações alfanuméricas  cadastradas no sistema GEO serão
exportadas para o  sistema informatizado de tributação e  a  partir  deste  momento,
incidirá o IPTU.

Art. 24. Realizada a efetivação do cadastro do imóvel, ao Cadastro Imobiliário entrará
em  contato  com  o  requerente  por meio  de  contato  telefônico,  e-mail  ou
correspondência,  certificando  nos  autos  e  no  sistema  informatizado  a  providência
adotada  e  encaminhará  os autos  ao  Núcleo  de  Gestão  de Documentos,  também
certificando nos autos e no sistema informatizado.
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Art.  25.  A efetivação  do  cadastro  não  faz  presumir  a  aceitação  definitiva,  pela
Prefeitura, dos dados e informações apresentados pelo contribuinte, os quais podem
ser  verificados  para  fins  de  lançamento,  e  sujeitam o  contribuinte  às  penalidades
previstas em lei, por dolo, má-fé, fraude ou simulação.

SEÇÃO II

DA EFETIVAÇÃO DO CADASTRO DE CONDOMÍNIOS DE EDIFÍCIOS

Art. 26. Todos os condomínios de edifícios, situados nas áreas urbanas, urbanizáveis
ou de expansão urbana do Município que incide o lançamento do IPTU deverão ser
efetivados no Cadastro Fiscal Imobiliário pela Coordenadoria de Cadastro Imobiliário e
Coordenadoria de Geoprocessamento. 

Art.  27.  A  efetivação  do  cadastro  de  condomínios  de  edifícios  será  de
responsabilidade da  Coordenadoria de Geoprocessamento  e  da Coordenadoria de
Cadastro Imobiliário, que manterá um BCI para cada unidade imobiliária, contendo
todos  os  dados  e  características  físicas  dos  imóveis  necessárias  ao  cálculo  e
apuração do IPTU. 

Art.  28.   A efetivação  do  cadastro  de  condomínios  de  edifícios  no  cadastro  fiscal
imobiliário será efetuada:

I  -  a  pedido  do  contribuinte,  através  do  setor  de  protocolo,  apresentando  toda  a
documentação obrigatória;

II -  a partir de procedimento de ofício, quando o condomínio identificado por meio de
diligências  não  possuir  registro  no  cadastro  fiscal  imobiliário  e  no cadastro
georreferenciado, mesmo que não possua matrícula cartório e/ou projeto aprovado,
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

III - a partir de atualização cadastral geral do município, executada por responsável do 
Cadastro Imobiliário/ Geoprocessamento ou empresa autorizada;

Parágrafo  Único -  Não  serão  passíveis  de  cadastramento,  mesmo que  de  ofício,
imóveis que invadam áreas públicas ou estejam situados em áreas de risco.

Art. 29.  A solicitação para a efetivação do cadastro de condomínios de edifícios a
pedido do contribuinte se dará através de formulário a ser apresentado no setor de
protocolo e pagamento das taxas devidas com abertura de processo junto ao mesmo,
onde deverá ser apresentada a documentação listada no anexo II. 

Art.  30.  Os  condomínios  de  edifícios  não  terão  o  cadastro  efetivado  quando  o
requerimento  apresentado  à administração  pública  estiver  incompleto,  ou  seja,
faltando  qualquer  das  informações  ou  documentos  essenciais,  bem  como  se  for
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identificada a necessidade de apresentar documento adicional para melhor instruir os
autos e o mesmo não for apresentado.

Art. 31.   O Protocolo não receberá a documentação para efetuar o protocolo, se não

forem apresentados todos os documentos necessários, conforme checklist (anexo II).

Art.  32.  Uma  vez  protocolado  o  requerimento  para  efetivação  do  cadastro  do
condomínio de edifício junto ao cadastro fiscal imobiliário, os autos serão remetidos ao
Cadastro  Imobiliário  que  novamente  verificará  os  dados  e  a  documentação
apresentada.

Art.  33.  Verificado  pelo  Cadastro  Imobiliário  que os autos  não estão devidamente
instruídos, o responsável solicitará ao requerente o dado ou documento faltante por
meio de contato telefônico, e-mail ou correspondência,  certificando nos autos e no
sistema  informatizado  a  providência  adotada  e  o  prazo  determinado  para
apresentação do dado ou documento.

Art. 34.  O prazo máximo para manutenção dos autos com tramitação suspensa na
secretaria  será  de  180  (cento  e  oitenta  dias),  findo  este  prazo  os  autos  serão
encaminhados ao Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento, certificando
nos autos e no sistema informatizado que não houve manifestação do interessado. 

Art. 35. Estando os autos devidamente instruídos, os mesmos serão encaminhados à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente para análise da
solicitação, análise da documentação, conferência  in loco do alinhamento e emissão
de parecer.

Art. 36.  Após a aprovação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente, os autos serão remetidos ao Cadastro Imobiliário, para preenchimento
do BCI, que compõe o arquivo de pastas da Coordenadoria.

Art.  37.  Posteriormente,  os  autos  serão  remetidos  ao  Cadastro  Imobiliário/Setor
Geoprocessamento para desenho do condomínio de edifício  dentro da quadra,  de
acordo com o desenho topográfico, por meio de sistema informatizado.

Art.  38.  Feito  o  desenho,  será  realizado  o  registro  deste  imóvel  no  sistema
informatizado e deverá ser feita a descrição dos procedimentos executados na aba
“histórico”.

Art.  39.  Todas  as  informações  alfanuméricas  cadastradas  no  Sistema  Geo

Processamento serão exportadas para o sistema informatizado de tributação e a partir

deste momento, incidirá o IPTU.

Art. 40. A inscrição não faz presumir a aceitação definitiva, pela Prefeitura, dos dados
e informações apresentados pelo contribuinte, os quais podem ser verificados para
fins de lançamento, e sujeitam o contribuinte às penalidades previstas em lei, por dolo,
má-fé, fraude ou simulação.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SEÇÃO III

DA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DE LOTEAMENTOS

Art. 41. Todo o loteamento situado nas áreas urbanas, urbanizáveis ou de expansão
urbana  do  Município  e  que  incide  o lançamento  do  IPTU  deverá  ter  o  cadastro
efetivado no Cadastro Fiscal Imobiliário pelo Cadastro Imobiliário/ Geoprocessamento.

Art. 42. A efetivação do cadastro de loteamento será de responsabilidade da Cadastro
Imobiliário/ Geoprocessamento, que manterá um BCI para cada unidade imobiliária,
contendo todos os dados e características físicas do imóvel necessário ao cálculo e
apuração do IPTU.

Art. 43. A solicitação para a efetivação do cadastro de loteamento se dará através de
formulário a ser apresentado no SAC e pagamento das taxas devidas com abertura de
processo junto ao Protocolo, onde deverá ser apresentada a documentação listada no
anexo III.

Art. 44.  O Protocolo não receberá a documentação para efetuar o protocolo, se não

forem apresentados todos os documentos necessários, conforme checklist (anexo III).

Art. 45. Uma vez protocolado o requerimento para efetivação do loteamento junto ao
cadastro  fiscal  imobiliário,  os  autos serão  remetidos  ao  Cadastro  Imobiliário  que
novamente verificará os dados e a documentação apresentada.

Art.  46.  Verificado pelo Cadastro Imobiliário que os autos  não estão devidamente
instruídos, o responsável solicitará ao requerente o dado ou documento faltante por
meio de contato telefônico, e-mail ou correspondência, certificando nos autos e no
sistema  informatizado  a  providência  adotada  e  o  prazo  determinado  para
apresentação do dado ou documento. 

Art. 47.  O prazo máximo para manutenção dos autos com tramitação suspensa na
secretaria  será  de  180  (cento  e  oitenta  dias),  findo  este  prazo  os  autos  serão
encaminhados ao Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento, certificando
nos autos e no sistema informatizado que não houve manifestação do interessado. 

Art.  48.  A efetivação  do  cadastro  do  loteamento  não  será  efetivada  quando  o
requerimento  apresentado  à  administração pública  estiver  incompleto,  ou  seja,
faltando  qualquer  das  informações  e  documentos  essenciais,  bem  como  se  for
identificada a necessidade de apresentar documento adicional para melhor instruir os
autos e o mesmo não for apresentado.

Art. 49. Estando os autos devidamente instruídos, os mesmos serão encaminhados à
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, para análise da solicitação, análise
da documentação, conferência in loco do alinhamento e emissão de parecer.

Art. 50.  Após a aprovação do projeto pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
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Meio Ambiente e publicação do decreto de aprovação do loteamento, os autos serão
remetidos à Coordenadoria de Cadastro Imobiliário, para preenchimento do BCI.

Art. 51. Não terão o cadastro efetivado os loteamentos que não possuírem matrícula e
o  requerente  não  apresentar  o  CD-R  contendo  os  arquivos  georreferenciados  do
loteamento.

Art.  52.  Posteriormente,  os  autos  serão  remetidos  à  Coordenadoria  de
Geoprocessamento para cadastro do loteamento no sistema de Colatina GEO. 

Art. 53.  A inserção do loteamento na base cartográfica digital será efetuada através
do  arquivo  digital  que  o  proprietário deverá  entregar  ao  Cadastro
Imobiliário/Geoprocessamento  em  formato  de  AutoCAD,  onde  vai  ser  feito  a
conversão do programa, para o sistema GEO.

Art. 54.  Em sequência, o loteamento será todo desenhado, lote por lote, quadras e
logradouros.

Art. 55. Feito o desenho, será realizado o registro das informações alfanuméricas no
sistema  informatizado  GEO  e  deverá ser  feita  a  descrição  dos  procedimentos
executados na aba “histórico”.

Art. 56. Todas as informações alfanuméricas cadastradas no GEO serão exportadas
para o sistema informatizado de tributação e a partir deste momento, incidirá o IPTU.

Art. 57. A inscrição não faz presumir a aceitação definitiva, pela Prefeitura, dos dados
e informações apresentados pelo contribuinte, os quais podem ser verificados para
fins de lançamento, e sujeitam o contribuinte às penalidades previstas em lei, por dolo,
má-fé, fraude ou simulação.

Art. 58. Para o cadastramento de um loteamento deverá ser observado se o mesmo
está inserido em um bairro já existente ou deverá ser cadastrado um novo bairro,
conforme disposto na seção seguinte.

SEÇÃO IV

DA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DE BAIRROS

Art.  59.  Para efetuar  o  cadastramento  de bairro é necessário  a  aprovação de lei
específica  aprovada pelo Poder Legislativo  Municipal  e sancionada pelo  Chefe  do
Poder Executivo Municipal.

Parágrafo  único.  Na  lei  de  que  trata  o caput deste  artigo  deverão  constar
informações,  como  o  nome  do  bairro,  sua localização,  os  confrontantes  e  as
coordenadas georreferenciadas.
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Art. 60. Após sancionada, a lei deve ser encaminhada à Coordenadoria de Cadastro
Imobiliário e transferida para a Coordenadoria de Geoprocessamento, que elaborará o
desenho  do  bairro  no  mapa  do  Colatina  GEO  e  o  cadastro  do  bairro  com suas
respectivas informações. 

§1º. Através do Sistema GEO, serão efetuados os desenhos no mapa do Município.

§2º.  O traçado é feito de acordo com suas coordenadas geográficas, ajustando-o na
base cartográfica digital.

Art.  61.  Em  sequência  serão  lançadas  as  informações  alfanuméricas  do  bairro,
indicando o nome, e a lei que o originou.

              SEÇÃO V

                             DA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DE QUADRAS

Art. 62.  O cadastramento das quadras dentro do bairro é feita a partir do projeto de
loteamento, de confrontações das quadras já desenhadas no arquivo de pastas do
cadastro  imobiliário  e  de  vistorias  in  loco,  para  efetuar  a  metragem  correta  das
quadras e sua localização exata.

Art. 63. Através do Programa de ArcGIS, é efetuado o desenho das quadras no mapa,
conforme metragem obtida pela pasta de cadastro imobiliário e vistoria no local. 

Art. 64. O desenho elaborado no ArcGIS é transferido para a base cartográfica digital,
onde  será  feito  todo  o  cadastramento  da  quadra,  informando  o  setor,  a  zona,  o
número  da  quadra,  sua  metragem  total,  o  bairro  onde  esta  localizada,  seus
logradouros e lotes cadastrados. 

                                                          SEÇÃO VI

                                  DA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DE LOTES

Art. 65. O cadastramento de lotes é feito a partir do projeto de loteamento.

Art. 66. Através do Programa de ArcGIS, é efetuado o desenho dos lotes, conforme
metragem obtida no próprio projeto e situados corretamente dentro das quadras. 

Art. 67. O desenho elaborado no ArcGIS é transferido para a base cartográfica digital,
onde será feito todo o cadastramento dos lotes, informando o setor, a zona, o número
da  quadra,  sua  metragem total,  a  quadra  e  o  bairro  onde  está  localizado,  e  os
logradouros confrontantes. 
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SEÇÃO VII

DA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DE LOGRADOUROS

Art.  68.  Para  o  cadastramento  de  logradouros  é  necessária  aprovação  de  lei
específica  aprovada pelo Poder Legislativo Municipal  e sancionada pelo  Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. Na lei de que trata o caput deste artigo deverão constar o início e o
fim do logradouro e seus pontos de amarração, ruas onde começa e termina, a fim de
que seja lançado no sistema de Colatina GEO, no local correto.

Art. 69.  Depois de sancionada a lei, o Expediente do Gabinete do Prefeito enviará
cópia da mesma para cadastramento do logradouro.

Art. 70. O desenho do logradouro é feito no programa de ArcGIS, onde é traçado uma
linha de ponto a ponto onde fica localizado o logradouro, e posteriormente é colocado
o nome deste logradouro, de acordo com a lei.

Art.  71.  Em  sequência  será  efetuado  o  cadastro  do  mesmo,  identificando  sua
metragem, as características do logradouro, se é calçado, tipo de calçamento, e os
serviços urbanos disponíveis no mesmo, tais como: se possui rede pluvial, telefônica,
dentre outros.

CAPÍTULO VII

DA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DO CADASTRO

SEÇÃO I

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Art.  72.  A  manutenção  e  alteração  do  cadastro  fiscal  imobiliário  serão  de
responsabilidade da Coordenadoria de Geoprocessamento e  da Coordenadoria de
Cadastro Imobiliário, que manterá um BCI atualizado para cada unidade imobiliária,
contendo todos os dados e características físicas do imóvel necessário ao cálculo e
apuração do IPTU. 

Art. 73. Todos os imóveis edificados ou não, situados nas áreas urbanas, urbanizáveis
ou de expansão urbana do Município são passíveis de alterações no Cadastro Fiscal
Imobiliário/ Geoprocessamento.

Art. 74. As alterações poderão ser realizadas a qualquer tempo, mediante:
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I - solicitações de alterações cadastrais feitas por contribuintes no setor de Protocolo;

II  - alteração  cadastral  de  ofício,  a  partir  de diligências  in  loco,  fotogrametria  e
informações obtidas junto a outros órgãos da administração pública e prestadores de
serviços  públicos,  sem  prejuízo  da  aplicação  de  penalidades  por  não  terem  sido
efetuadas pelo contribuinte ou apresentarem erro, omissão ou falsidade;

III  -  atualização cadastral geral executada por responsável do Cadastro Imobiliário/
Geoprocessamento ou empresa autorizada;

IV - programas de regularização fundiária, na forma definida em lei e regulamento; 

Parágrafo  Único  -  Não  serão  passíveis  de  cadastramento,  mesmo que  de  ofício,
imóveis que invadam áreas públicas ou estejam situados em áreas de risco.

SEÇÃO II

REVISÃO DE DADOS CADASTRAIS 
(endereço, identificação das unidades imobiliárias e similares)

Art. 75.  A solicitação para revisão de dados cadastrais de imóvel no cadastro fiscal
imobiliário  a  pedido  do  contribuinte  se  dará  através  de  formulário  próprio  a  ser
preenchido  pelo  requerente  e  pagamento  das  taxas  devidas  com  abertura  de
processo junto ao Protocolo, onde deverá ser apresentada a documentação listada no
anexo IV. 

SEÇÃO III

DA AVERBAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE

Art. 76.  A solicitação para averbação de transferência de titularidade de imóvel no
cadastro  fiscal  imobiliário  a  pedido  do  contribuinte  se dará  através  de  formulário
próprio  a  ser  preenchido  pelo  requerente  e  pagamento  das  taxas  devidas  com
abertura  de  processo  junto  ao  Protocolo,  onde  deverá  ser  apresentada  a
documentação listada no anexo V. 

§1° - para a efetivação da averbação de transferência de titularidade a requerimento do
contribuinte, o imóvel não poderá apresentar débitos com a fazenda pública municipal,
salvo alteração de titularidade por simples correção cadastral. 

§2°- No caso do documento de comprovação de posse do imóvel se tratar de recibo ou
contrato de compra e venda, deverá ser observada a cadeia sucessória e assinaturas
com firma reconhecida.

§3° - Havendo falha na documentação de formação da cadeia sucessória do histórico de
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propriedade e posse do imóvel, poderá ser suprida com a apresentação da declaração
de  transferência  (anexo  XVIII),  firmada  pelo  possuidor  anterior  que  conste  como
responsável tributário pelo IPTU, e declaração de posse (anexo XVII), firmada pelo atual
possuidor do imóvel. 

Art. 77.  O Protocolo não receberá a documentação para efetuar o protocolo, se não
forem apresentados todos os documentos necessários, conforme checklist (anexo V). 

Art. 78. Após a protocolização, os autos serão remetidos ao Cadastro Imobiliário que
novamente verificará os dados e a documentação apresentada.

Art.  79.  Verificado  pelo  Cadastro  Imobiliário  que  os  autos  não estão  devidamente
instruídos, o responsável solicitará ao requerente o dado ou documento faltante por
meio  de contato telefônico,  e-mail  ou correspondência,  certificando nos autos e no
sistema  informatizado  a  providência  adotada  e  o  prazo  determinado  para
apresentação do dado ou documento.

Art. 80.  O prazo máximo para manutenção dos autos com tramitação suspensa na
secretaria  será  de  180  (cento  e  oitenta  dias),  findo  este  prazo  os  autos  serão
encaminhados ao Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento, certificando
nos autos e no sistema informatizado que não houve manifestação do interessado. 

Art.  81.  Estando os autos devidamente instruídos a averbação será realizada por
meio de anotações das informações nas pastas que compõem o arquivo imobiliário,
no sistema de geoprocessamento e no sistema tributário.

Parágrafo  único.  Havendo  necessidade,  os  autos  serão  encaminhados  à
Procuradoria  Municipal  para  análise  da documentação  e  emissão  de  parecer
deferindo ou indeferindo o pleito.

Art. 82. Se a Procuradoria Municipal indeferir o pleito, os autos retornam ao Cadastro
Imobiliário  para  comunicar  ao  requerente  da  decisão,  registrando  sua  ciência  no
processo e posteriormente será encaminhado ao Núcleo de Gestão de Documentos
para arquivamento.

Art.  83.  Se  deferido,  será  realizada  a  averbação  de  titularidade  do  imóvel  pelo
Cadastro Imobiliário, que informará ao requerente por meio de contato telefônico, e-
mail  ou  correspondência,  certificando  nos  autos  e  no  sistema  informatizado  a
providência adotada e encaminhará os autos ao Núcleo de Gestão de Documentos,
também certificando nos autos e no sistema informatizado.

Art. 84. A averbação de titularidade do imóvel não faz presumir a aceitação definitiva,
pela Prefeitura,  dos dados e informações apresentados pelo contribuinte, os quais
podem  ser  verificados  para  fins  de  lançamento,  e  sujeitam  o  contribuinte  às
penalidades previstas em lei, por dolo, má-fé, fraude ou simulação.
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Parágrafo único.  A averbação de titularidade de imóvel  também poderá ser  feita
através das guias ITBI, tratada no Capítulo IX.

SEÇÃO IV

DA REVISÃO DE ÁREA DE IMÓVEIS

Art. 85.  A solicitação para revisão de área de imóvel no cadastro fiscal imobiliário a
pedido do contribuinte se dará através de formulário próprio a ser preenchido pelo
SAC e pagamento das taxas devidas com abertura de processo junto ao Protocolo,
onde deverá ser apresentada a documentação listada no anexo VI. 

Art. 86.  O Protocolo não receberá a documentação para efetuar o protocolo, se não
forem apresentados todos os documentos necessários, conforme checklist (anexo VI).

Art. 87.  Após a protocolização os autos são remetidos ao Cadastro Imobiliário que
novamente verificará os dados e a documentação apresentada.

Art.  88.  Verificado  pelo  Cadastro  Imobiliário  que os autos não estão devidamente
instruídos, o responsável solicitará ao requerente o dado ou documento faltante por
meio de contato telefônico, e-mail ou correspondência, certificando nos autos e no
sistema  informatizado  a  providência  adotada  e  o  prazo  determinado  para
apresentação do dado ou documento.

Art. 89.  O prazo máximo para manutenção dos autos com tramitação suspensa na
secretaria  será  de  180  (cento  e  oitenta  dias),  findo  este  prazo  os  autos  serão
encaminhados ao Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento, certificando
nos autos e no sistema informatizado que não houve manifestação do interessado.  

Art. 90. Estando os autos devidamente instruídos será realizada vistoria no local por
servidor  responsável  pelo Cadastro  Imobiliário  com  auxílio  de  responsável  da
Coordenadoria de Geoprocessamento.

Art. 91.  Munido da planta de quadra impressa no sistema de geoprocessamento a
equipe deverá realizar a vistoria conforme solicitado.

Art.  92.  Por  ocasião da  vistoria,  deverão  ser  atualizadas  as  fotos da  fachada  da
residência e certificada às dimensões da área do lote e da edificação.

Art. 93. Em sequência, será feita a atualização no sistema Colatina GEO, e descrito
no histórico os procedimentos executados.

Parágrafo  único.  As  fotos  das  fachadas  dos  imóveis  são  salvas  no  sistema  de
geoprocessamento para identificação do mesmo.
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Art. 94. Todas as informações cadastradas no sistema de geoprocessamento serão 
exportadas para o sistema tributário.

Art. 95. Realizada a revisão do imóvel, o Cadastro Imobiliário entrará em contato com
o requerente por meio telefônico ou correspondência, para informar do procedimento
executado, certificando nos autos e no sistema informatizado a providência adotada e
encaminhará os autos ao Núcleo de Gestão de Documentos, também certificando nos
autos e no sistema informatizado.

SEÇÃO V

DO DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS

Art. 96.  A solicitação para desmembramento de área no cadastro fiscal  imobiliário
será feita a pedido do contribuinte, através de formulário próprio a ser preenchido pelo
SAC e pagamento das taxas devidas com abertura de processo junto ao Protocolo,
onde deverá ser apresentada a documentação listada no anexo VII.

Parágrafo único. Sempre que for requerido o desmembramento, deve ser requerido
também a certidão de desmembramento e certidão de área remanescente.

Art. 97.  O Protocolo não receberá a documentação para efetuar o protocolo, se não

forem apresentados  todos  os documentos  necessários,  conforme  checklist  (anexo

VII).

Art. 98.  Após a protocolização os autos são remetidos ao Cadastro Imobiliário que
novamente verificará os dados e a documentação apresentada.

Art.  99.  Verificado pelo  Cadastro  Imobiliário  que os autos não estão devidamente
instruídos, o responsável solicitará ao requerente os dados ou documentos faltantes
por meio de contato telefônico, e-mail ou correspondência, certificando nos autos e no
sistema  informatizado  a  providência  adotada  e  o  prazo  determinado  para
apresentação do dado ou documento.

Art. 100.  O prazo máximo para manutenção dos autos com tramitação suspensa na
secretaria  será  de  180  (cento  e  oitenta  dias),  findo  este  prazo  os  autos  serão
encaminhados ao Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento, certificando
nos autos e no sistema informatizado que não houve manifestação do interessado. 

Art. 101. Estando os autos devidamente instruídos, os mesmos serão encaminhados
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente para análise da
solicitação, análise da documentação, conferência  in loco do alinhamento e emissão
de parecer.
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Art. 102. Após a aprovação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente, os autos serão remetidos ao Cadastro Imobiliário, para preenchimento
do BCI, que compõe o arquivo de pastas da Coordenadoria.

Art.  103.  Posteriormente  os  autos  serão  remetidos  à  Coordenadoria  de
Geoprocessamento para desenho do desmembramento, de acordo com o desenho
topográfico, por meio de sistema informatizado de ArcGIS.

Art.  104.  Feito  o  desenho,  estará  configurado  o  desmembramento  do  imóvel  no
sistema informatizado Colatina GEO.

Art.  105.  Serão  cadastradas  as  alterações  no  Colatina  Geo  e  preenchimento  do
histórico dos procedimentos adotados.

Art. 106.  Todas as informações alfanuméricas cadastradas no Colatina GEO serão
exportadas  para  o  sistema informatizado  de  tributação  e  a  partir  deste  momento,
incidirá o IPTU.

Art. 107. Realizado o desmembramento do imóvel, o Cadastro Imobiliário entrará em
contato com o requerente por meio telefônico, e-mail ou correspondência, certificando
nos autos e no sistema informatizado a providência adotada e encaminhará os autos
ao Núcleo de Gestão de Documentos, também certificando nos autos e no sistema
informatizado.

Art.  108.  Se a Secretaria Municipal  de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
indeferir  o  pleito  os  autos  retornarão  ao  Cadastro  Imobiliário  para  comunicar ao
requerente da decisão, registrando sua ciência no processo e após encaminhá-lo ao
Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento.

SEÇÃO VI

DO REMEMBRAMENTO DE ÁREAS 

Art. 109.  A solicitação para remembramento de áreas no cadastro fiscal imobiliário
será feita a pedido do contribuinte, através de formulário próprio a ser preenchido pelo
SAC e pagamento das taxas devidas com abertura de processo junto ao Protocolo,
onde deverá ser apresentada a documentação listada no anexo VIII.

Parágrafo único.  Sempre que for  requerido o remembramento,  deve ser  requerido
também a certidão de remembramento.

Art. 110.  O Protocolo não receberá a documentação para efetuar o protocolo, se não

forem apresentados todos  os documentos  necessários,  conforme  checklist  (anexo

VIII).

Art. 111.  Após a protocolização os autos são remetidos ao Cadastro Imobiliário que
novamente verificará os dados e a documentação apresentada.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Art. 112.  Verificado pelo Cadastro Imobiliário que os autos não estão devidamente
instruídos, o responsável solicitará ao requerente o dado ou documento faltante por
meio de contato telefônico, e-mail ou correspondência,  certificando nos autos e no
sistema  informatizado  a  providência  adotada  e  o  prazo  determinado  para
apresentação do dado ou documento.

Art. 113.  O prazo máximo para manutenção dos autos com tramitação suspensa na
secretaria  será  de  180  (cento  e  oitenta  dias),  findo  este  prazo  os  autos  serão
encaminhados ao Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento, certificando
nos autos e no sistema informatizado que não houve manifestação do interessado. 

Art. 114. Estando os autos devidamente instruídos, os mesmos serão encaminhados
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente para análise da
solicitação, análise da documentação, conferência  in loco do alinhamento e emissão
de parecer.

Art. 115. Após a aprovação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente, os autos serão remetidos ao Cadastro Imobiliário, para preenchimento
do BCI, que compõe o seu arquivo de pastas.

Art.  116.  Posteriormente  os  autos  serão  remetidos  à  Coordenadoria  de
Geoprocessamento  para  desenho  do remembramento,  de  acordo  com o  desenho
topográfico, por meio de sistema informatizado de ArcGIS.

Art. 117. Feito o desenho, estará configurado o remembramento do imóvel no sistema
informatizado Colatina GEO.

Art.  118.  Serão  cadastradas  as  alterações  no  Colatina  GEO  e  preenchimento  do
histórico dos procedimentos adotados.

Art. 119.  Todas as informações alfanuméricas cadastradas no Colatina GEO serão
exportadas  para  o  sistema informatizado  de  tributação  e  a  partir  deste  momento,
incidir o IPTU.

Art. 120.  Realizado o remembramento do imóvel, o Cadastro Imobiliário entrará em
contato com o requerente por meio telefônico ou correspondência, certificando nos
autos e no sistema informatizado a providência adotada e encaminhará os autos ao
Núcleo  de  Gestão  de  Documentos,  também certificando  nos  autos  e  no  sistema
informatizado.

Art.  121.  Se a Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
indeferir  o  pleito  os  autos  retornarão  ao  Cadastro  Imobiliário  para  comunicar ao
requerente da decisão, registrando sua ciência no processo e após encaminhá-lo ao
Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento.
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SEÇÃO VII
DA FUSÃO DE LOTES

Art. 122.  A solicitação para fusão de lotes no cadastro fiscal imobiliário será feita a
pedido do contribuinte, através de formulário próprio a ser preenchido pelo SAC e
pagamento das taxas devidas com abertura de processo junto ao Protocolo, onde
deverá ser apresentada a documentação listada no anexo IX.

Parágrafo único.  Sempre que for requerida a fusão, deve ser requerida também a
certidão de fusão.

Art. 123.  O Protocolo não receberá a documentação para efetuar o protocolo, se não

forem apresentados todos os documentos necessários, conforme checklist (anexo IX).

Art. 124.  Após a protocolização os autos são remetidos ao Cadastro Imobiliário que
novamente verificará os dados e a documentação apresentada.

Art. 125.  Verificado pelo Cadastro Imobiliário que os autos não estão devidamente
instruídos, o responsável solicitará ao requerente os dados ou documentos faltantes
por meio de contato telefônico, e-mail ou correspondência, certificando nos autos e no
sistema  informatizado  a  providência  adotada  e  o  prazo  determinado  para
apresentação do dado ou documento.

Art. 126.  O prazo máximo para manutenção dos autos com tramitação suspensa na
secretaria  será  de  180  (cento  e  oitenta  dias),  findo  este  prazo  os  autos  serão
encaminhados ao Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento, certificando
nos autos e no sistema informatizado que não houve manifestação do interessado. 

Art. 127. Estando os autos devidamente instruídos, os mesmos serão encaminhados
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente para análise da
solicitação, análise da documentação, conferência  in loco do alinhamento e emissão
de parecer.

Art. 128.  Após a aprovação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente, os autos serão remetidos ao Cadastro Imobiliário, para preenchimento
do BCI, que compõe o arquivo de pastas da Coordenadoria.

Art.  129.  Posteriormente  os  autos  serão  remetidos  à  Coordenadoria  de
Geoprocessamento para desenho da fusão, de acordo com o desenho topográfico, por
meio de sistema informatizado de ArcGIS.

Art.  130.  Feito  o  desenho,  estará  configurada  a  fusão  do  imóvel  no  sistema
informatizado Colatina GEO.

Art. 131. Serão cadastradas as alterações no Colatina Geo e preenchimento do histórico
dos procedimentos adotados.
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Art.  132.  Todas  as  informações alfanuméricas  cadastradas  no  Colatina  GEO serão
exportadas  para  o  sistema informatizado  de  tributação  e  a  partir  deste  momento,
incidirá o IPTU.

Art. 133. Realizada a fusão do imóvel, o Cadastro Imobiliário entrará em contato com o
requerente por meio telefônico ou correspondência, certificando nos autos e no sistema
informatizado a providência adotada e encaminhará os autos ao Núcleo de Gestão de
Documentos, também certificando nos autos e no sistema informatizado.

Art.  134.  Se  a  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Meio  Ambiente
indeferir  o  pleito  os  autos  retornarão  ao  Cadastro  Imobiliário  para  comunicar ao
requerente da decisão, registrando sua ciência no processo e após encaminhá-lo ao
Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento.

SEÇÃO VIII

DA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS

Art. 135. A solicitação para demolição de imóvel será feita pelo contribuinte, através de
formulário próprio a ser  preenchido pelo SAC e pagamento das taxas devidas com
abertura de processo junto ao Protocolo, onde deverá ser apresentada a documentação
listada no anexo X. 

Parágrafo único. Sempre que for requerida a demolição, deve ser requerida também a
certidão de demolição.

Art. 136.  O Protocolo não receberá a documentação para efetuar o protocolo, se não

forem apresentados todos os documentos necessários, conforme checklist (anexo X)

Art. 137.  Após a protocolização os autos são remetidos ao Cadastro Imobiliário que
novamente verificará os dados e a documentação apresentada.

Art.  138.  Verificado pelo Cadastro  Imobiliário  que os autos não estão devidamente
instruídos, o responsável solicitará ao requerente o dado ou documento faltante por
meio  de contato  telefônico,  e-mail  ou correspondência,  certificando nos  autos e  no
sistema informatizado a providência adotada e o prazo determinado para apresentação
do dado ou documento.

Art. 139.  O prazo máximo para manutenção dos autos com tramitação suspensa na
secretaria  será  de  180  (cento  e  oitenta  dias),  findo  este  prazo  os  autos  serão
encaminhados ao Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento, certificando
nos autos e no sistema informatizado que não houve manifestação do interessado. 
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Art. 140. Estando os autos devidamente instruídos, os mesmos serão encaminhados à
Secretaria Municipal  de Desenvolvimento  Urbano e Meio  Ambiente  para análise  da
solicitação, análise da documentação e conferência in loco da demolição.

Art. 141.  Após os autos serão remetidos ao Cadastro Imobiliário, para alterações do
BCI, que compõe o arquivo de pastas da Coordenadoria.

Art.  142.  Posteriormente  os  autos  serão  remetidos  à  Coordenadoria  de
Geoprocessamento para registrar as informações no sistema de geoprocessamento,
preencher o histórico dos procedimentos executados e efetuar a exportação dos dados
para o sistema de tributação e a partir deste momento, incidirá o IPTU como imóvel
territorial.

Art. 143.  O Cadastro Imobiliário entrará em contato com o requerente por meio de
contato  telefônico,  e-mail  ou  correspondência,  certificando  nos  autos  e  no sistema
informatizado a providência adotada e encaminhará os autos ao Núcleo de Gestão de
Documentos, também certificando nos autos e no sistema informatizado.

Art.  144.  Se a  Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento  Urbano  e  Meio  Ambiente
indeferir  o  pleito  os  autos  retornam  ao  Cadastro  Imobiliário  para  comunicar ao
requerente da decisão, registrando sua ciência no processo e após encaminhá-lo ao
Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento.

CAPÍTULO VIII

DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, DO HABITE-SE E DO CERTIFICADO
DE CONCLUSÃO DE OBRAS

SEÇÃO I
DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO

Art. 145. O alvará de licença para construção será expedido após a aprovação do projeto,
ficando  condicionado  ao  pagamento  da  taxa  de  expedição  de  alvará  de  licença  para
construção e da taxa de licença para execução de obras.

SEÇÃO II
DO HABITE-SE

Art. 146. Após a conclusão das obras, deverá ser requerida vistoria à Prefeitura, no prazo
máximo  de  30  (trinta)  dias,  mediante  requerimento  assinado  pelo  proprietário  e  pelo
profissional responsável, acompanhado dos documentos listados no anexo XI.

Art. 147. Para a entrega do habite-se, será exigida a comprovação de recolhimento do
imposto  sobre  prestação  de  serviços  -  ISS  ao  município  de  Colatina,  referente  à
construção. 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

§1°  - Caso não comprovado o recolhimento do referido tributo, o ISS será lançado por
estimativa, conforme disposto no artigo 14 da Lei Complementar 27/2003 ou dispositivo
legal que venha o substituir. 

§2° - O mesmo tratamento previsto no caput do artigo e no §1° será dado aos casos de
regularização  de  documentação  de  imóvel  já  habitado,  respeitando-se  o  prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário. 

CAPÍTULO IX

DAS GUIAS DE TRANSMISSÃO DE ITBI

Art.  148.  O requerimento  ao pagamento do Imposto sobre a  Transmissão de Bens
Imóveis - ITBI será realizado na modalidade de lançamento por declaração, por meio do
aplicativo “ITBI Online”, disponibilizado no site www.colatina.es.gov.br, na aba “serviços
online”, condicionado ao pagamento prévio da taxa de avaliação de imóvel.

Art. 149.  Apresentado o requerimento de recolhimento do ITBI, este passará pela pré-
avaliação da Superintendência de Cadastro Imobiliário para verificação da exatidão das
informações  declaradas  a  respeito  do  imóvel  e  de  suas  características,  e,  após  a
verificação, encaminhado à Fiscalização de Rendas, que deverá proceder o lançamento
com base na declaração prestada pelo sujeito passivo. 

Art.  150. Na  fase  de  pré-avaliação,  o  servidor  da  Superintendência  de  Cadastro
Imobiliário   identificará  o  imóvel  no  sistema  de  geoprocessamento,  verificando  os
seguintes elementos:

I -  se o número de inscrição informada pelo declarante está correta;

II - se existe construção sobre o imóvel declarado como lote vazio;

III - outras informações relevantes que possam influir na avaliação realizada pelo fiscal;

Art. 151. O servidor responsável pela pré-avaliação informará no sistema de ITBI online
as informações apuradas e, se for o caso, realizará a alteração dos dados imprecisos
informados pelo declarante. 

Art. 152. Constada a existência de construção não cadastrada, sobre o lote declarado
vazio, deverá ser solicitada diligência in loco para fins de cadastramento da edificação
antes da conclusão da avaliação. 

Art. 153.  A conclusão da avaliação e o lançamento do imposto serão realizados pela
fiscalização de rendas.
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Parágrafo  único -  Havendo  débitos,  deverá  ser  emitido  os  DAMs  dos  exercícios
correspondentes aos débitos e disponibilizados ao requerente para quitação.

Art.  154. A base  de  cálculo  do  imposto  será  arbitrada  pela  administração  tributária,
mediante estimativa fiscal, sempre que:

I -  o  preço  dos  bens  ou  direitos  objeto  da  transmissão  declarado  se  demonstrar
incompatível com os preços praticados no mercado ou for inferior ao valor registrado no
Cadastro Imobiliário Municipal;

II - sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados,
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado.

Art. 155.  Na estimativa fiscal a que se refere o artigo 154, poderão ser considerados,
entre outros, os seguintes elementos:

I - Zoneamento urbano;

II - Características da região, do terreno e da construção;

III - Valores aferidos no mercado imobiliário, apurados através de pesquisas de anúncios

de  vendas de  imóveis  na internet  ou por  meio  de  tabela  de preços  referenciais  de

mercado elaborada pela comissão permanente de avaliação de imóveis;

IV -  Outros  dados  informativos  tecnicamente  reconhecidos,  como,  por  exemplo,  os

valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes.

Art.  156.  Caso  não  concorde  com  o  valor  atribuído  como  base  de  cálculo  pela
Administração Tributária, na conformidade do artigo 154, o contribuinte poderá impugná-
lo no prazo de 30 (trinta dias), mediante apresentação dos documentos comprobatórios
da transação e das alegações que julgar pertinentes, acompanhados de, pelo menos, 2
(dois) laudos de avaliação elaborados por profissionais habilitados. 

Parágrafo  único  -  A impugnação  que  se  refere  este  artigo  deverá  ser  dirigida  à
Fiscalização de Rendas, podendo a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças,
inclusive, viabilizar sua apresentação por meio eletrônico.

Art. 157. O Município terá um prazo de até 15 (quinze) dias para informar o valor da 
avaliação e das taxas.

Art. 158. Junto ao valor do imposto, será lançada a taxa de averbação.

Parágrafo único - O DAM referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis -
ITBI  deverá  ser  pago  no  prazo  máximo de  30  dias,  sob  pena  de  cancelamento  da
avaliação.
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Art. 159. A averbação será feita no sistema tributário e sistema de geoprocessamento,
após a confirmação de pagamento do imposto e da taxa de averbação. 

Art.  160.  A  Declaração  para  Lançamento  do  ITBI,  bem  com  o  documento  de
arrecadação municipal  (DAM) referente ao imposto, serão transcritos no instrumento
público que efetivar a transmissão.

CAPÍTULO X

DA ISENÇÃO DO IPTU E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS

Art. 161.  O cadastro dos imóveis também sofrerá alterações mediante solicitação de
isenção de IPTU e Taxas de Serviços Urbanos.

Art. 162. A solicitação da isenção de que trata o artigo anterior se dará com a abertura
de processo junto ao protocolo, onde deverá ser apresentada a documentação listada
nos anexos XII e XIII. 

Art.  163.  Para  ter  direito  à  isenção,  o  contribuinte  deve  preencher  os  requisitos
constantes no art. 33 da Lei Complementar 12, alterada pela Lei Complementar 30, ou
lei que venha a substituir. 

Art. 164. Para requerer a isenção citada no artigo anterior, à instituição deverá se dirigir

ao SAC onde será preenchido formulário próprio (anexo XIV ou XV, conforme o caso)

e efetuar abertura de processo no Protocolo com a documentação obrigatória.

Art.  165.  Havendo  necessidade  de  esclarecimentos,  poderão  ser  solicitados  pela
administração  outros  documentos  necessários  para  comprovação  das  informações,
desde que a exigência seja razoável e a produção dos documentos não gere custos
impeditivos ao exercício do direito do requerente. 

Art. 166.  O Protocolo não receberá a documentação para efetuar o protocolo, se não
forem apresentados todos os dados e documentos constantes dos artigos anteriores.

Art. 167. Após a protocolização os autos serão remetidos ao Cadastro Imobiliário que
novamente  verificará  os  dados  e  a documentação  apresentada,  conforme  artigos
anteriores desta instrução normativa.

Art.  168.  Verificado  pelo  Cadastro  Imobiliário  que  os  autos  não estão devidamente
instruídos, o responsável fará o registro das providências do sistema de protocolo  e
solicitará ao requerente o dado ou documento faltante por meio de contato telefônico, e-
mail  ou  correspondência,  certificando  nos  autos  e  no  sistema  informatizado  a
providência adotada e o prazo determinado para apresentação do dado ou documento.
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Art.  169.  O prazo máximo para manutenção dos autos com tramitação suspensa na
secretaria  será  de  180  (cento  e  oitenta  dias),  findo  este  prazo  os  autos  serão
encaminhados ao Núcleo de Gestão de Documentos para arquivamento, certificando nos
autos e no sistema informatizado que não houve manifestação do interessado. 

Art. 170.  Estando os autos devidamente instruídos será realizada vistoria no local por
servidor  responsável  pela  Coordenadoria  de  Cadastro  Imobiliário  com  auxílio  de
responsável da Coordenadoria de Geoprocessamento.

Art. 171. Os servidores que realizarão a vistoria no local deverão redigir uma certidão da
situação encontrada e anexar a mesma aos autos.

Art. 172.  Se necessário, o processo deverá ser encaminhado à Procuradoria Municipal
emissão de parecer.

Art. 173.  No caso de parecer favorável, os autos retornarão para a Coordenadoria de
Cadastro Imobiliário para lançamento da isenção no cadastro do imóvel e registro das
informações no histórico.

Art.  174.  As  informações  são  cadastradas  no  sistema  de  Geoprocessamento  e  no
sistema tributário.

Art.  175.  Lançada  a  isenção  do  imposto  e  taxas  no  cadastro  fiscal  imobiliário  ou
indeferido o pedido, a Coordenadoria de Cadastro Imobiliário entrará em contato com o
requerente por meio telefônico, e-mail ou correspondência, certificando nos autos e no
sistema informatizado a  providência  adotada e  encaminhará os autos ao  Núcleo  de
Gestão de Documentos, também certificando nos autos e no sistema informatizado.

CAPÍTULO XI

DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS

Art.  176.  Os profissionais  responsáveis  pelos  projetos  e  pela  execução  das  obras
deverão possuir cadastro fiscal econômico e não apresentarem débitos com a Fazenda
Pública Municipal. 

§1º -  Em se tratando de profissional que atue por intermédio de pessoa jurídica, deverá
ser apresentada a nota fiscal de prestação de serviços.

§2º  -  Ficam  dispensados  das  exigências  estabelecidas  pelo  caput  e  pelo  §1º  os
profissionais situados fora do município, desde que comprovem estarem devidamente
inscritos no município onde atuem. 

§3º  -  A dispensa  prevista  no  §2º  não  se  aplica  aos  profissionais  responsáveis  pela
execução  das  obras,  em  consonância  com  o  que  dispõe  o  art.  3°,  III  da  lei
complementar 116/2003. 
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CAPÍTULO XII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art.  177.  Caberá  à  coordenadoria  de  Geoprocessamento,  com  o  apoio  da
Superintendência  de  Cadastro  Imobiliário,  atualizar  o  mapa  georreferenciado  do
município,  buscando  periodicamente  obter  imagens  georreferenciadas  atualizadas,
disponibilizadas por sistemas públicos de informações, como o Geobases e o Sicar. 

Art. 178.  Os responsáveis pelas coordenadorias de Geoprocessamento e de Cadastro
Imobiliário encaminharão aos setores competentes, conforme pactuação, as informações
apuradas acerca dos imóveis construídos irregularmente ou situados em área de risco ou
área pública.

Art. 179.  Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa deverão
ser observadas no Código Tributário Municipal e demais legislações vigentes.

Art. 180. A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecidos nesta

instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relativas ao

assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis.

Art.  181.  Esta  Instrução  Normativa  deverá  ser  atualizada  sempre  que  fatores
organizacionais, legais e/ou técnicos assim exigirem, bem como manter o processo de
melhoria contínua dos serviços públicos municipais.

Art. 182. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Instrução Normativa STB 01/2014. 

Colatina,19 de Março de 2018.

Giovanna Maria Serafini Gomes
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
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ANEXO I 
 CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO E

EFETIVAÇÃO DO CADASTRO FISCAL IMOBILIÁRIO

-  Requerimento  devidamente  preenchido  com  o  nome  do  requerente,  RG,  CPF,

telefone,  endereço residencial  e  para correspondência,  e com os  dados  do imóvel

objeto do requerimento, e devidamente assinado

- Cópia do RG e CPF dos proprietários ou possuidores

- Cópia da escritura pública do imóvel; ou contrato de cessão de direitos sobre imóvel;

ou  formal  de  partilha;  ou sentença  de  usucapião;  ou  outros  documentos  que

comprovem a propriedade ou posse do imóvel (cópia autenticada com reconhecimento

de firma)

-  Certidão Negativa de Débitos Municipais do Imóvel

- Procuração com firma reconhecida, se o ato for feito por terceiro

- Plantas de localização e situação do imóvel,  de conformidade com as exigências

estabelecidas pela legislação de obras

-  Projeto  arquitetônico  da  construção,  de  conformidade  com  as  exigências

estabelecidas pela legislação de obras

- ART devidamente assinada pelos profissionais responsáveis (topógrafo, engenheiro,

arquiteto, outros)

- Comprovante de inscrição municipal dos profissionais responsáveis pelos projetos e

pela execução das obras (nota fiscal do serviço prestado, no caso de prestador pessoa

jurídica)

- Aprovação do Corpo de Bombeiros, se necessário

 - Comprovante de pagamento da taxa de aprovação de projetos (expediente) e taxa

de alinhamento (serviços diversos)

-  Se  houver  necessidade  de  emissão  de  certidão,  apresentar  comprovante  de

pagamento da taxa de certidão (exceto para certidões negativas)

Obs: para a entrega do projeto aprovado, serão cobradas a taxa de licença de execução de obras

(taxa de polícia) e a taxa de expedição de alvará de licença para construção (expediente).
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA CADASTRO 
A TÍTULO PRECÁRIO

 (SEM PROJETO DE CONSTRUÇÃO) 

-  Requerimento  devidamente  preenchido  com  o  nome  do  requerente,  RG,  CPF,

telefone,  endereço residencial  e  para correspondência,  e com os dados  do imóvel

objeto do requerimento, e devidamente assinado

- Cópia do RG e CPF dos proprietários ou possuidores

- Cópia da escritura pública do imóvel; ou contrato de cessão de direitos sobre imóvel;

ou  formal  de  partilha;  ou sentença  de  usucapião;  ou  outros  documentos  que

comprovem a propriedade ou posse do imóvel (cópia autenticada com reconhecimento

de firma)

-  Certidão Negativa de Débitos Municipais do Imóvel

- Procuração com firma reconhecida, se o ato for feito por terceiro

- Planta ou croqui do imóvel

 -  Comprovante de pagamento da taxa de requerimento (expediente)  e da taxa de

vistoria  (serviços diversos)

-  Se  houver  necessidade  de  emissão  de  certidão,  apresentar  comprovante  de

pagamento da taxa de certidão (exceto para certidões negativas)
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ANEXO II 

CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO E

EFETIVAÇÃO DO CADASTRO FISCAL IMOBILIÁRIO DE CONDOMÍNIO DE

EDIFÍCIOS 

-  Requerimento  devidamente  preenchido  com  o  nome  do  requerente,  RG,  CPF,  telefone,

endereço residencial e para correspondência, e com os dados do imóvel objeto do requerimento,

e devidamente assinado

- Cópia da escritura pública do imóvel; ou contrato de cessão de direitos sobre imóvel; ou formal

de partilha; ou sentença de usucapião; ou outros documentos que comprovem a propriedade ou

posse do imóvel (cópia autenticada com reconhecimento de firma)

-  Certidão Negativa de Débitos Municipais do Imóvel

- Procuração com firma reconhecida, se o ato for feito por terceiro

- RG e CPF do síndico

- Ata de nomeação do síndico

- Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ do condomínio

-  Projeto  arquitetônico  do  condomínio  de  edifício,  de  conformidade  com  as  exigências

estabelecidas pela legislação de obras

- Plantas de localização e situação do imóvel, de conformidade com as exigências estabelecidas

pela legislação de obras

- ART devidamente assinada pelos profissionais responsáveis (topógrafo, engenheiro,

arquiteto, outros)

- Comprovante de inscrição municipal dos  profissionais responsáveis pelos projetos e

pela execução das obras (nota fiscal do serviço prestado, no caso de prestador pessoa

jurídica)

- Aprovação do Corpo de Bombeiros

- Comprovante de endereço do imóvel objeto do requerimento, podendo ser conta de água, luz,

telefone, dentre outros

-  Comprovante  de  pagamento  da  taxa  de  aprovação  de  projetos  (expediente)  e  taxa  de

alinhamento (serviços diversos)

Obs: para a entrega do projeto aprovado, serão cobradas a taxa de licença de execução de obras

(taxa de polícia) e a taxa de expedição de alvará de licença para construção (expediente).
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ANEXO III 
CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS E
EFETIVAÇÃO DO CADASTRO FISCAL IMOBILIÁRIO DE LOTEAMENTOS

-  Requerimento  devidamente  preenchido  com  o  nome  do  requerente,  RG,  CPF,

telefone,  endereço residencial  e para correspondência,  e com os dados do imóvel

objeto do requerimento, e devidamente assinado

- Cópia do RG e CPF dos proprietários ou possuidores

- Procuração com firma reconhecida, se o ato for feito por terceiro

- Cópia autenticada do título de propriedade ou domínio útil do imóvel

- Certidão de ônus reais e certidão negativa dos tributos municipais relativa ao imóvel

- Declaração das concessionárias de serviço público de saneamento básico e energia 

elétrica, quanto à viabilidade de atendimento da gleba a ser parcelada

- Plantas de localização e situação do imóvel,  de conformidade com as exigências

estabelecidas pela legislação de obras

- Memorial descritivo

-  ART devidamente  assinada  pelo  profissional  responsável  (topógrafo,  engenheiro,

arquiteto, outros)

- Comprovante de inscrição municipal dos profissionais responsáveis pelos projetos e

pela  execução  das  obras  (nota  fiscal  do  serviço  prestado,  no  caso  de  prestador

pessoa jurídica)

-  CD-R,  contendo  os  arquivos  georreferenciados  do  loteamento,  apresentando  as

áreas  dos  respectivos  lotes  com  suas  medidas  de  testadas,  a  identificação  das

quadras e suas respectivas ruas, áreas de uso comum destinadas a equipamento

comunitário  e  áreas  verdes,  todas  devidamente  demarcadas  no  Sistema  de

Coordenadas Geográficas SIRGAS 2000 ou Datum SIRGAS 2000 Zona 24 S,  em

formato de shapefile compatível com o sistema ArcGIS ou em formato em .DWG e

.DXF compatível com o sistema AutoCAD 2016

- Comprovante de pagamento da taxa de aprovação de projetos (expediente)

Obs: para a entrega do alvará de licença, serão cobradas a taxa de licença de execução de obras

(taxa de polícia), e da taxa de expedição de alvará de licença para construção (expediente)
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ANEXO IV 

 CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA REVISÃO DE DADOS CADASTRAIS 

(endereço, identificação das unidades imobiliárias e similares)

-  Requerimento  especificando  a  revisão  pretendida,  devidamente  preenchido  com o

nome do requerente, RG, CPF, telefone, endereço residencial e para correspondência, e

com os dados do imóvel objeto do requerimento, e devidamente assinado

- Procuração com firma reconhecida, se o ato for feito por terceiro

- Comprovante do endereço correto, em caso de acerto de endereço 

- Outros documentos necessários para a comprovação das alterações pretendidas

- Comprovante de pagamento da taxa de alteração cadastral (expediente)
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ANEXO V

 CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE

TITULARIDADE DE IMÓVEL 

- Requerimento devidamente preenchido com o nome do requerente, RG, CPF, telefone,

endereço  residencial  e  para  correspondência,  e  com os  dados  do  imóvel  objeto  do

requerimento, e devidamente assinado

- Cópia do RG e CPF dos novos proprietários ou possuidores

- Escritura pública de compra e venda, ou contrato de cessão de direitos sobre imóvel;

ou formal de partilha; ou sentença de usucapião; ou outros documentos que comprovem

a propriedade ou posse do imóvel (cópia autenticada com reconhecimento de firma)

- Procuração com firma reconhecida, se o ato for feito por terceiro

- Comprovante de pagamento da taxa de averbações/transferência (serviços diversos)

Obs: No caso do documento de comprovação de posse do imóvel se tratar de recibo ou contrato de
compra e venda, deverá ser observada a cadeia sucessória e assinaturas com firma reconhecida
(vide anexos XVII e XVIII, nos casos em que não seja possível a formação da cadeia).
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ANEXO VI 
CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE ÁREA DE

IMÓVEL 

-  Requerimento  devidamente  preenchido  com  o  nome  do  requerente,  RG,  CPF,

telefone,  endereço residencial  e para correspondência,  e com os dados do imóvel

objeto do requerimento, e devidamente assinado

- Cópia do RG e CPF dos proprietários ou possuidores

- Escritura pública do imóvel; ou contrato de cessão de direitos sobre imóvel; ou formal

de  partilha;  ou  sentença  de  usucapião;  ou  outros  documentos  que  comprovem a

propriedade ou posse do imóvel (cópia autenticada com reconhecimento de firma)

- Procuração com firma reconhecida, se o ato for feito por terceiro

- Plantas de situação e localização do imóvel,  de conformidade com as exigências

estabelecidas pela legislação de obras (se for atualizar área no Cartório de Registro a

planta de localização deve ter a anuência dos confrontantes)

- Anotação de responsabilidade técnica -  ART devidamente preenchida e assinada

pelo engenheiro responsável e quitada

- Comprovante de inscrição municipal dos profissionais responsáveis pelos projetos

(nota fiscal do serviço prestado, no caso de prestador pessoa jurídica)

- Comprovante de pagamento da  taxa de alteração cadastral (expediente), taxa de

certidão descritiva (expediente/certidões de qualquer outra espécie ) e taxa de vistoria

(serviços diversos)
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ANEXO VII 

CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO

DE ÁREA

- Requerimento devidamente preenchido com o nome do requerente, RG, CPF, telefone,

endereço  residencial  e  para  correspondência,  e  com os  dados  do  imóvel  objeto  do

requerimento, e devidamente assinado  (sempre que requerido o desmembramento,

deve ser  requerida  também a certidão de  desmembramento e  certidão de  área

remanescente)

- Cópia da escritura pública do imóvel, ou contrato de cessão de direitos sobre imóvel; ou

formal de partilha; ou sentença de usucapião; ou outros documentos que comprovem a

propriedade ou posse do imóvel (cópia autenticada com reconhecimento de firma)

- Certidão de ônus reais e certidão negativa dos tributos municipais relativos ao imóvel 

- Procuração se o ato for feito por terceiro

- Planta  de  situação  do  imóvel  que  deverá  conter  as  dimensões  da  área  a  ser

desmembrada, bem como a localização do imóvel quanto aos confrontantes

- Planta de área remanescente que deverá conter as dimensões da área remanescente,

bem como a localização do imóvel quanto aos confrontantes

- Anotação de responsabilidade técnica - ART devidamente preenchida e assinada pelo

engenheiro responsável e quitada

-  Comprovante  de  inscrição  municipal  dos  profissionais  responsáveis  pelos  projetos

(nota fiscal do serviço prestado, no caso de prestador pessoa jurídica)

-  Taxa de requerimento  (expediente), taxa de alinhamento (serviços diversos), taxa de

certidão  de  desmembramento  e  taxa  de  certidão  de  área  remanescente

(expediente/certidão de qualquer outra espécie).
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ANEXO VIII 

 CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE REMEMBRAMENTO DE

ÁREA

-  Requerimento  devidamente  preenchido  com  o  nome  do  requerente,  RG,  CPF,

telefone,  endereço residencial  e  para correspondência,  e com os  dados  do imóvel

objeto  do  requerimento,  e  devidamente  assinado  (sempre  que  requerido  o

remembramento, deve ser requerida também a certidão de remembramento)

- Cópia da escritura pública do imóvel; ou contrato de cessão de direitos sobre imóvel;

ou  formal  de  partilha;  ou  sentença  de  usucapião;  ou  outros  documentos  que

comprovem a propriedade ou posse do imóvel (cópia autenticada com reconhecimento

de firma)

- Certidão de ônus reais e certidão negativa dos tributos municipais relativos ao imóvel

- Planta  de  situação  do  imóvel  que  deverá  conter  as  dimensões  da  área  a  ser

remembrada, bem como a localização do imóvel quanto aos confrontantes

-  Anotação de responsabilidade técnica -  ART devidamente preenchida e assinada

pelo engenheiro responsável e quitada

- Comprovante de inscrição municipal dos profissionais responsáveis pelos projetos

(nota fiscal do serviço prestado, no caso de prestador pessoa jurídica)

- Taxa de requerimento (expediente), taxa de alinhamento (serviços diversos) e taxa de

certidão de remembramento (expediente/certidão de qualquer outra espécie)
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ANEXO IX 

CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE FUSÃO DE LOTES

-  Requerimento  devidamente  preenchido  com  o  nome  do  requerente,  RG,  CPF,

telefone,  endereço residencial  e  para correspondência,  e com os dados  do imóvel

objeto do requerimento,  e devidamente assinado  (sempre que requerida a fusão,

deve ser requerida também a certidão de fusão)

- Cópia da escritura pública do imóvel; ou contrato de cessão de direitos sobre imóvel;

ou  formal  de  partilha;  ou  sentença  de  usucapião;  ou  outros  documentos  que

comprovem a propriedade ou posse do imóvel (cópia autenticada com reconhecimento

de firma)

- Certidão de ônus reais e certidão negativa dos tributos municipais relativos ao imóvel 

- Planta de situação do imóvel que deverá conter as dimensões das áreas a serem

fundidas, bem como a localização do imóvel quanto aos confrontantes

-  Anotação de responsabilidade técnica -  ART devidamente preenchida e assinada

pelo engenheiro responsável e quitada

- Comprovante de inscrição municipal  dos  profissionais responsáveis pelos projetos

(nota fiscal do serviço prestado, no caso de prestador pessoa jurídica)

- Comprovante de pagamento da taxa de requerimento (expediente), taxa de certidão

de  fusão  (expediente/certidão  de  qualquer  outra  espécie),  e  taxa  de  alinhamento

(serviços diversos)
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ANEXO X

CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE

IMÓVEL 

- Requerimento devidamente preenchido com o nome do requerente, RG, CPF, telefone, 

endereço residencial e para correspondência, e com os dados do imóvel objeto do 

requerimento, e devidamente assinado (sempre que requerer a demolição deve ser 

requerido também a certidão de demolição)

- Cópia da escritura pública do imóvel; ou contrato de cessão de direitos sobre imóvel; ou

formal de partilha; ou sentença de usucapião; ou outros documentos que comprovem a 

propriedade ou posse do imóvel (cópia autenticada com reconhecimento de firma)

- Planta de localização, identificando o imóvel ou parte do imóvel a ser demolida

- Anotação de responsabilidade técnica - ART devidamente preenchida e assinada pelo 

engenheiro responsável e quitada

- Comprovante de pagamento da Taxa de Requerimento (expediente) e taxa de certidão 

de demolição (expediente/certidão de qualquer outra espécie) 

Obs: para a entrega da licença de demolição, serão cobradas a taxa de licença de execução de

obras (taxa de polícia), e da taxa de expedição de alvará de licença (expediente)
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ANEXO XI

CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE 

- Requerimento em duas vias, devidamente preenchido com o nome do requerente, RG,

CPF,  telefone,  endereço,  e  com  os  dados  do  imóvel  objeto  do  requerimento,  e

devidamente assinado

- Cópia do projeto aprovado

- Conta de água original ou solicitação de ligação de água ao Sanear

- Comprovante de pagamento da Taxa de habite-se (expediente) e da taxa de vistoria

para habite-se (serviços diversos), 

Obs: Para a entrega do habite-se, será exigida a comprovação de recolhimento do imposto sobre

prestação de  serviços - ISS ao município de Colatina, referente à execução da obra. 
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ANEXO XII 

CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE
ISENÇÃO DE IPTU E TAXAS

PESSOAS JURÍDICAS 

-  Requerimento,  devidamente  preenchido  e  assinado  pelo  interessado  (anexo

XIV)

-  Cópia da escritura pública do imóvel; ou contrato de cessão de direitos sobre

imóvel; ou formal de partilha; ou sentença de usucapião; ou outros documentos

que  comprovem  a  propriedade  ou  posse  do  imóvel  (cópia  autenticada  com

reconhecimento de firma)

-  Prova de filiação da entidade à  liga  ou federação  esportiva,  na hipótese de

agremiações desportivas sem fins lucrativos

- Atestado que a sociedade vem cumprindo suas finalidade, passado pelo Serviço

Social do Estado, ou documento equivalente (certificado de entidade beneficente) 
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ANEXO XIII 

CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE
ISENÇÃO DE IPTU E TAXAS

APOSENTADOS, PENSIONISTAS E EX-COMBATENTES

Documentação Obrigatória

- Requerimento, devidamente preenchido e assinado pelo interessado (anexo XV)

-  Cópia  da escritura  pública  do imóvel;  ou contrato  de cessão de direitos sobre

imóvel; ou formal de partilha; ou sentença de usucapião; ou outros documentos que

comprovem  a  propriedade  ou  posse  do  imóvel  (cópia  autenticada  com

reconhecimento de firma)

- Cópia do carnê de IPTU, contendo o número da inscrição do imóvel

- Cópia do RG e CPF do requerente e do cônjuge 

- Extrato de pagamento do benefício, imediatamente anterior ao mês em que for

formulado o pedido, do requerente e do cônjuge 

- Contracheque imediatamente anterior ao mês em que for formulado o pedido, do

requerente e do cônjuge, caso ainda estejam em atividade como empregados

- Certidão de óbito e a de casamento, ou qualquer documento expedido pelo órgão

previdenciário que comprove a condição de pensionista, no caso de renovação de

isenção solicitada pela viúva ou pelo filho menor

- Certidão, na condição de ex-combatente, fornecida pela entidade competente, se for

o caso

Documentação Complementar

Se o cônjuge não for aposentado, apresentar ainda:

- Declaração expedida pelo INSS, informando que não é beneficiário

- Cópia das páginas da carteira de trabalho: página de identificação, página do último

contrato de trabalho e página seguinte ao último contrato de trabalho (em branco)
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ANEXO XIV - REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE IPTU E TSU
(PESSOA JURÍDICA)

Senhor (a) Secretário (a) de Planejamento e Finanças

A pessoa jurídica..................................., inscrita no CNPJ sob o n°…………….……., com

inscrição municipal  n°…………………., com sede na…………………………, através de

seu  representante  legal……………………..,  CPF n°…………………..,  abaixo  assinado,

vem requerer a isenção do IPTU/TSU (imposto predial e Territorial Urbano e Taxas de

Serviços  Urbanos),  incidente  sobre  o  imóvel  acima  identificado inscrito  sob  o  n°

n°.................................., que  serve  às  finalidades  desta  instituição,  presentes  os

requisitos  dos  artigos  33  e  34  da  Lei  Complementar  nº  12/94,  alterada  pela  Lei

Complementar n° 30/2004, pelo que faz prova com a juntada de documentos dos quais

DECLARA ser expressão da verdade, ciente, inclusive de que, em caso de falsidade,

responderei posteriormente pelo tributo acrescido dos juros e correção monetária, sem

prejuízo da responsabilização penal e civil, se for o caso. 

Nestes Termos
Pede Deferimento

Colatina - ES, ........... de ......................................  de ....................

___________________________________________________

(assinatura do representante legal)

Telefone ___________________________ E-mail ___________________________ 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANEXO XV - REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO
ISENÇÃO DE IPTU E TSU

(aposentados, pensionistas e ex-combatentes)

Senhor (a) Secretário (a) de Planejamento e Finanças:

Nome:..................................................................................................................................
(  ), solteiro(a); (  ), casado(a); (  ) união estável;  (  ) divorciado (a); (  ), viúvo(a); na
condição de  (  ), aposentado(a); (  ) pensionista; (  ), ex-combatente
RG nº....................................  CPF…………………….......................
Endereço:..........................................................................................................................
nº..........,  Complemento:.............................................,  Bairro:.............................,  nesta
cidade - CEP........................., vem REQUERER isenção do IPTU/TSU (Imposto Predial
e Territorial Urbano e Taxas de Serviços Urbanos), referente ao exercício de ...................,
incidente sobre o imóvel acima identificado e inscrito sob o n° .......................................….

DECLARA, para tanto, nos termos do Artigo 33, V, da Lei Complementar nº 12/94, ser o
imóvel objeto do pedido de isenção o único que possui e que nele reside, e que estão
presentes os requisitos dos artigos 33 e 35 da Lei Complementar nº 12/94, alterada pela
Lei Complementar n° 30/2004, pelo que faz prova com a juntada de documentos.
 
Firmo o presente, por ser expressão da verdade, ciente de que o beneficio é de caráter
provisório,  e  que  devo  comprovar  anualmente os  requisitos  para  sua  renovação.
Reconheço  que,  em  caso  de  falsidade,  responderei  posteriormente pelo  pagamento
integral  dos tributos,  acrescidos dos juros e correção monetária de todo período não
pago, sem prejuízo de eventual responsabilização penal e/ou cível. 

      Nestes Termos,
Pede Deferimento

Colatina - ES, ........... de ......................................  de ....................

_______________________________________________
(assinatura do requerente)

A ROGO _________________________________

(assinatura do responsável)

Telefone___________________________ E-mail___________________________ 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANEXO XVI

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO GERAL
(AO CADASTRO IMOBILIÁRIO)

NOME/RAZÃO SOCIAL

___________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO

___________________________________________________________________

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO MUNICIPAL

________________________ ________________________

VEM REQUERER A VOSSA SENHORIA QUE AUTORIZE O SETOR COMPETENTE,
NA FORMA DA LEI, O QUE PASSA A EXPOR:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(adicionar anexos, caso necessário) 

Nestes Termos
Pede Deferimento

Colatina - ES, .......... de ............................ de ..............

______________________________________________________
(assinatura do requerente)

Telefone ___________________________ E-mail____________________________



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANEXO XVII

DECLARAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL
(firmada pelo atual possuidor)

Eu,______________________________________,inscrito  no  CPF/CNPJ  sob  o  número

__________________________,  declaro  perante  à  Prefeitura  Municipal  de  Cola na  -  ES  que

possuo o imóvel do po: (   ) lote - (   ) casa - (   ) prédio - (   ) apartamento - (   ) loja - (   ) indústria

(   )  outro:______________,  com  inscrição  municipal  imobiliária n°______________________,

localizado no endereço____________________________________________________________

________________________________,neste  município  de  Cola na  -  ES,  desde

______/______/______  (data do início da posse), e RECONHEÇO ser o responsável tributário pelo

pagamento do IPTU/TSU.  

Firmo a presente, por ser expressão da verdade, ciente de que a aceitação desta declaração de

posse  não  significa  o  reconhecimento  de  propriedade  sobre  o  imóvel,  mas  apenas  o

reconhecimento da posse, para fins cadastrais e de recolhimento de tributos.

________________________________________, ____/____/_____.
               (local e data da declaração)

______________________________________________________
                  (assinatura com firma reconhecida)

Reconhecimento  de  Firma  dispensado  se  assinado  presencialmente  com  apresentação  do
documento de iden ficação



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANEXO XVIII

DECLARAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL
(firmada pela pessoa que conste como responsável pelo IPTU)

Eu,______________________________________,inscrito  no  CPF  sob  nº

___________________________, declaro perante à Prefeitura Municipal de Cola na - ES, que

(   ) não sou mais  (   ) nunca fui proprietário, possuidor ou detentor de domínio ú l do imóvel

Localizado  no  endereço__________________________________________________________,

de  inscrição  municipal  nº  __________________________,  e  estou  ciente  da  realização  da

alteração cadastral do tular do imóvel, junto ao cadastro imobiliário municipal.

Firmo a presente, por ser expressão da verdade, ciente de que, em caso de falsidade, responderei

pelo pagamento integral dos tributos devidos, acrescidos dos juros e correção monetária de todo

período não pago, sem prejuízo de eventual responsabilização penal e/ou cível. 

________________________________________, ____/____/_____.

               (local e data da declaração)

______________________________________________________

                  (assinatura com firma reconhecida)

Reconhecimento  de  Firma  dispensado  se  assinado  presencialmente  com  apresentação  do
documento de iden ficação.


