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DECRETO Nº 477/2016 
 
 

Regulamenta a aplicação da Instrução Normativa 
STB Nº 011/2016, que dispõe sobre as Rotinas e 
Procedimentos do Sistema de Tributação a serem 
observados no âmbito da estrutura administrativa 
do Executivo Municipal no que tange a critérios e 
procedimentos para manutenção do cadastro 
Imobiliário e dá outras providências.  

 
 
A Prefeita do município de Fundão ES, no uso de suas atribuições legais,  
 
 

D E C R E T A: 
 
 
Art. 1º. Fica aprovada a versão 001 da Instrução Normativa SRH nº 011/2016 – Dispõe sobre 
critérios e procedimentos para manutenção do cadastro Imobiliário. 
 
Art. 2º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Cumpra-se, registre-se e publique-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Fundão, 15 de dezembro de 2016. 
 

 
 

Maria Dulce Rudio Soares 
Prefeita do Município de Fundão 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 011/2016. 
STB – SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO 

 

 
Dispõe sobre critérios e procedimentos para 
manutenção do cadastro Imobiliário e dá outras 
providências. 

 
 
 
VERSÃO:  001 
DATA:  15/12/2016 
ATO DE APROVAÇÃO: Decreto Municipal nº 477 de 15 de dezembro de 2016 
UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal da Fazenda. 

 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1° Dispõe sobre critérios e procedimentos para manutenção do cadastro Imobiliário. 
 

 
CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 
 

Art. 2° Esta Instrução Normativa abrange o Setor de Tributação, Setor de Fiscalização 
Tributária, Procuradoria Jurídica - PROGER e a Secretaria de Obras e Infra Estrutura - SESIM. 

 
 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

 
Art. 3° Constitui o Cadastro Imobiliário Municipal, o registro no Setor de Cadastro Urbano da 
Secretaria Municipal da Fazenda, de todos os imóveis edificados ou não, situados nas áreas 
urbanas, urbanizáveis ou de expansão urbana do Município em quaisquer situações e que 
incide o lançamento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL 

 
Art. 4° A Presente Instruções Normativa tem como Base Legal as seguintes legislações: Código 
Tributário Nacional Lei n° 6830/90, Código, Lei Orgânica Municipal 001/1990, Código 
Tributário Municipal Lei 362/2005 e o Plano Diretor Municipal Lei 1003/2015. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria Municipal de Fazenda 

 

Rua São José, 135, Centro, Fundão – ES – CEP 29185.000 – Tel.: (27) 3267-1724 
 

P
ág

in
a2

 

 

 
 

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 5° Compete ao Setor de Tributação: 

I. Conferir a documentação necessária para requerimentos de Certidões referentes ao 
Cadastro Imobiliário, ou quaisquer outros serviços prestados por este setor. 

 
Art. 6° Compete ao Setor de Fiscalização Tributária: 

I. Realizar o lançamento, alteração e baixa dos dados no Sistema de Receitas 
Tributárias e Não Tributárias; 
II. Emitir parecer sobre existência de pendências referente ao fisco municipal em 
processos Administrativos de Baixa de Imóvel, Lançamento de Imóvel ou retificação de 
área de imóvel. 

 
Art. 7° Compete ao Setor de Fiscalização de Obras e Infra Estrutura: 

I. Verificação in loco do imóvel a ser cadastrado, baixado ou retificado. 
 
Art.8° Compete à Procuradoria Jurídica Municipal: 

I. Emitir parecer sobre o objeto a ser lançado no cadastro Imobiliário Municipal 
quando for o caso. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art.9 Compete ao Setor de Protocolo: 
 

I. Receber a documentação previamente conferida pelo SET para a formalização de 
processos administrativos de desmembramento e remembramento de área, retificação 
de área, lançamento de imóvel no cadastro Imobiliário, Transferência de propriedade de 
imóvel, demolição de imóvel. 
II. Encaminhar os processos administrativos ao SET. 

 
Art.10 - Compete ao Setor de Tributação: 

I. Conferir a documentação necessária para formalização do processo de 
desmembramento e remembramento de área, retificação de área, lançamento de imóvel 
no cadastro Imobiliário, Transferência de propriedade de imóvel, demolição de imóvel. 
II. Receber os processos de desmembramento e remembramento de área, retificação 
de área, lançamento de imóvel no cadastro imobiliário, transferência de propriedade de 
imóvel, demolição de imóvel do setor de protocolo. 
III. Informar inscrição imobiliária quando for o caso e encaminhar os processos 
administrativos de desmembramento e remembramento de área, lançamento imóvel no 
cadastro imobiliário, transferência de propriedade de imóvel no cadastro imobiliário, 
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demolição. 
IV. Encaminhar os processos a SESIM. 
V. Inscrever todos os imóveis situados na área Urbana, urbanizável e de extensão neste 
município no Cadastro Imobiliário, ainda que sejam beneficiados por imunidade, isenção 
ou não. 
VI. Realizar o Cadastro de Contribuintes do IPTU, Imposto Predial e Territorial á Urbano 
será mantido o Boletim Cadastral Imobiliário - BCI, para cada unidade imobiliária, 
contendo todos os dados e características físicas do imóvel, necessários ao Cálculo do 
IPTU- Imposto Predial e Territorial Urbano. 
VII. Atualizar os dados cadastrais do responsável tributário do imóvel. 
VIII. Informar a existência de pendências referente ao fisco municipal. 
IX. Realizar vistoria in loco nas localidades urbanas, urbanizáveis ou de extensão urbana, 
onde incide o IPTU, juntamente com o setor de Fiscalização de Obras e Infra estrutura, 
afim de atualizar o cadastro, e realizar novas inscrições no Cadastro Imobiliário 
Municipal. 
X. Se houver pendências, encaminhar o processo para ao SFT a fim de notificar o 
requerente, inclusive constando na notificação prazo de 10 dias para comparecimento ao 
setor competente, se não cumprido o prazo estabelecido na notificação, o processo será 
arquivado por decurso de prazo. 
XI. .Realizar o desmembramento de áreas, mediante projeto aprovado e autorizado. 
XII. Registrar no Sistema de Receitas Tributárias e não Tributárias a nova inscrição 
Imobiliária, juntamente com o CPF e identidade do responsável tributário e endereço de 
correspondência. 
XIII. Realizar cadastramento no sistema das informações constantes no BCI preenchidas 
pela SESIM em vistoria. 
XIV. Retificar área, quando solicitado pelo contribuinte via processo administrativo. 
XV. Os processos administrativos de inclusão de inscrição imobiliária, transferência de 
propriedade urbana, responsabilidade tributária do imóvel, demolição, 
desmembramento e remenbramento de área, retificação de área e demais serviços 
prestados no SET, serão arquivados neste setor. 
 

 
Art. 11 Compete ao setor de Fiscalização de Obras e Posturas: 

I. Receber os processos de desmembramento e remembramento de área, retificação 
de área, lançamento de imóvel no cadastro Imobiliário, Transferência de propriedade de 
imóvel, demolição de imóvel do setor de cadastro urbano. 
II. Realizar vistoria in loco e encaminhar as informações para ao SET em processo 
administrativo de inclusão de imóvel, baixa, demolição, desmembramento. 
III. Encaminhar o processo para o SET. 
IV. Realizar preenchimento do BCI conforme informações colhidas em vistorias. 
V. Receber o processo administrativo de desmembramento e remembramento de área, 
retificação de área, lançamento de imóvel no cadastro Imobiliário, Transferência de 
propriedade de imóvel, demolição de imóvel do SET. 

 
Art. 12 Compete ao Setor de Fiscalização Tributária: 
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I. Realizar o lançamento, alteração e baixa dos dados no Sistema de Receitas 
Tributárias e Não Tributárias; 
II. Emitir parecer sobre existência de pendências referente ao fisco municipal em 
processos Administrativos de Baixa de Imóvel, Lançamento de Imóvel ou retificação de 
área de imóvel. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Art. 13 Não serão permitidos quaisquer protocolos referentes aos serviços do Setor de 
Cadastro Urbano (cadastro imobiliário), sem no mínimo apresentar cópias de CPF e 
Identidade, ou documento de identificação com foto, e demais documentos necessários 
exigidos pelo Setor de Cadastro Urbano para tais finalidades. 
 
Art.14 O Setor de Cadastro Urbano, Fiscalização de Obras e Infra Estrutura, e Procuradoria 
Jurídica Municipal, são os órgãos competentes para responder sobre o lançamento, baixa, e 
atualização dos imóveis no cadastro Imobiliário Municipal. 
 
Art.15 A procuradoria Jurídica Municipal é o órgão responsável por emitir parecer Jurídico a 
respeito do cadastro Imobiliário Municipal, se for o caso. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DA APROVAÇÃO 

 
Art. 16 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
 
E por estar de acordo, firmo a presente instrução normativa em 03 três vias de igual teor e 
forma, para todos os efeitos legais. 

 
Fundão, ES, 15 de dezembro de 2016 

 
 

 
JORGE FERNANDO PRATES RIBEIRO 

Controlador Geral 
 

EDINALDO ROSSI 
Secretário Municipal de Fazenda 
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