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proceder caso precise corrigir ou alterar alguma 
informação ou ainda solicitar algum benefício.

https://prefeitura.pbh.gov.br/fazenda/itbi/avaliacao
https://prefeitura.pbh.gov.br/fazenda/itbi/avaliacao


1. ÍNDICE CADASTRAL  ..................................................................................................  3

2. ENDEREÇO  ..............................................................................................................................  4

3. ADQUIRENTE  ......................................................................................................................  5

4. NOME(S) DE ADQUIRENTE(S) INCORRETO(S)  .............................6

5. SELEÇÃO DE BENEFÍCIO  ........................................................................................  7

6. DIFICULDADE PARA EMITIR  
A GUIA / ANEXAR DOCUMENTOS  .....................................................................  8

7. CONSULTA AOS PROTOCOLOS ANTERIORES  .............................  9

AVALIAÇÃO DE ITBI  
PARA PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

GUIA  
RÁPIDO



3

É obrigatório digitar no campo indicado o Índice Cadastral do imóvel que está sendo 
adquirido e, em seguida, clicar em Adicionar imóvel. Se estiver correto, dê continuidade 
ao preenchimento da declaração. Se estiver incorreto, a mensagem Índice Cadastral 
não válido será exibida. Nesse caso, confira os dados, digite-os novamente  no campo 
indicado e clique em Adicionar imóvel.

Se não souber o número do Índice Cadastral ou se ele estiver incorreto, envie um e-mail 
para atendimentofazenda@pbh.gov.br com a cópia da matrícula do imóvel para análise.

1. ÍNDICE CADASTRAL

mailto:atendimentofazenda@pbh.gov.br
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Após a inserção do Índice Cadastral válido, o endereço do imóvel será exibido.  
Se estiver correto, clique em Sim e prossiga o preenchimento da declaração. Se 
estiver incorreto, clique em Não. A mensagem Fineza providenciar a regularização 
da situação clicando aqui será exibida. Ao clicar, os endereços oficiais do imóvel 
cadastrados na PBH serão informados. Selecione um deles e retorne para a página de 
preenchimento da declaração. Reinicie o procedimento, informando novamente o Índice 
Cadastral do imóvel transacionado.

2. ENDEREÇO
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Havendo mais de um adquirente para o mesmo imóvel, todos os números de CPF 
deverão ser informados (basta clicar no campo Incluir). Para cada número de CPF, será 
exibido o respectivo nome constante no cadastro da PBH. Se estiver correto, clique em 
Sim e prossiga o preenchimento da declaração. Se estiver incorreto, clique em Não, digite 
o nome correto e clique em Incluir. O nome corrigido será incluído na declaração e uma 
solicitação será enviada automaticamente à PBH, para a correção do nome no cadastro.
Não se esqueça de que o usuário logado fará parte, obrigatoriamente, da transação de ITBI 
como adquirente principal.

3. ADQUIRENTE
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Caso o(s) nome(s) incluído(s) como adquirentes não coincidam com os do nosso cadastro, 
clique em Não, digite o(s) nome(s) correto(s) e clique em Incluir. Ele(s) será(ão) 
listado(s) no pedido e um subprotocolo será criado e enviado automaticamente para  
que o setor responsável o(s) corrija.

4. NOME(S) DE ADQUIRENTE(S) INCORRETO(S)
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Após preencher todos os campos obrigatórios e clicar em Continuar, uma tela com o 
resumo da declaração preenchida para conferência das informações será exibida.

Caso pretenda requerer algum benefício previsto em lei (isenção ou imunidade), 
assinale-o no campo Benefício Selecionado. Ao selecionar qualquer um dos benefícios, a 
mensagem Ressalvamos que a seleção de benefício bloqueará a imediata emissão da 
guia de ITBI será exibida. Nesse caso, é necessário aguardar: a guia só será emitida após 
análise da documentação fornecida pelo declarante.

5. SELEÇÃO DE BENEFÍCIO
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Em determinadas situações, após clicar em Gerar Guia, será exibida a seguinte 
mensagem: Sua declaração foi concluída e processada com sucesso. No entanto, 
não foi possível a geração da guia nesse momento. Em seguida,  serão relacionados 
os  documentos pendentes(eles deverão ser anexados ao pedido para que a análise de 
emissão da guia seja feita). Para anexar os arquivos, clique em Escolher arquivos  
para upload.

Caso seja necessário, é possível se desconectar da funcionalidade antes de anexar todos 
os arquivos. Ao acessar o sistema novamente, basta fornecer o número de seu protocolo 
na página inicial (opção ITBI Anexação de Documentos – DTIIV) e finalizar  
o procedimento.

6. DIFICULDADE PARA EMITIR A GUIA / ANEXAR DOCUMENTOS
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A opção ACOMPANHE SEU PEDIDO permite:

• consultar o andamento de um protocolo.

• baixar uma cópia em PDF da declaração preenchida (opção Arquivo Solicitação).

• visualizar os arquivos anexados ao protocolo (opção Anexos).

CONSULTA AOS PROTOCOLOS ANTERIORES

https://prefeitura.pbh.gov.br/fazenda/itbi/avaliacao
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