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DECRETO Nº. 1.222 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

 
“REGULAMENTA O 

REQUERIMENTO PADRÃO PARA 

SOLICITAÇÃO DE ITBI, E SEUS 

DOCUMENTOS OBRIGATORIOS, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  

 

Voney Rodrigues Goulart, Prefeito Municipal de Gaúcha do 

Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições, prerrogativas legais e 

com base na Lei Orgânica do Município. 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de se implementar um 

Requerimento padrão, de forma a facilitar a comunicação entre os munícipes e a 

administração pública; 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º - Fica instituído o modelo padrão de Requerimento para 

fins solicitações junto a esta Administração Pública, conforme Anexo I. 

Art. 2º - O requerimento deve obrigatoriamente estar 

acompanhado de cópia dos seguintes documentos: 

I. Documentos pessoais (RG, CPF), ou qualquer outro 

documento de identificação com foto; 

II. Comprovante de endereço atualizado. 

III. Contrato compra e venda ou Autorização para Escritura 

IV. Cópia da matricula (sendo aceita as emitidas em no máximo 90 

dias antes da solicitação) 
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V. Contrato compra e venda ou Autorização para Escritura 

VI. ITR OU CAR (se imóvel rural) 

VII. Quando formulado por pessoa jurídica; 

a. Contrato social ou requerimento de empresário; 

b. Documento dos sócios 

VIII. Quando formulado por procuração esta devera ser 

apresentada acompanhada de documentos pessoais do procurador. 

Parágrafo único: De acordo com as especificidades do 

Requerente, poderão ser exigidos documentos complementares pela 

Municipalidade. 

Art. 3º Ausentes quaisquer dos documentos obrigatórios ou 

informações obrigatórias nos campos gravados com *, o agente responsável 

solicitara a sua complementação 

Parágrafo Único: Não sendo realizada a complementação da 

informação no prazo de 5 dias úteis o requerimento será automaticamente 

arquivado. 

Art. 4º São legitimados para solicitar a emissão de ITBI por 

intermédio da guia de informação o adquirente ou o tabelião responsável pela 

lavratura do ato, podendo inclusive o tabelião realiza-lo por intermédio de sistema 

informatizado fornecido pelo Município. 

Art. 5º - O servidor público que não observar as disposições desta 

norma poderá responder administrativamente pela infração disciplinar cabível. 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gaúcha do Norte – MT em 01 de fev. de 22. 

Gabinete do Prefeito 

 

VONEY RODRIGUES GOULART 

Prefeito Municipal
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Anexo I 

REQUERIMENTO PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO 
SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI 

*REQUERENTE:  
 

*ITBI DE:    IMÓVEL URBANO    IMOVEL RURAL 
 

*Vendedor:  

*CPF/MF:  R.G.  

*Endereço:  Nº:  

*Bairro:  *CEP:  

*Cidade:  *Estado:  

Data de Nascimento:   *Data da Venda:  

Tel. Residencial:  Tel. Celular:  

e-mail  
 

*Comprador:  

*CPF/MF:  R.G.  

*Endereço:  Nº:  

*Bairro:  *CEP:  

*Cidade:  *Estado:  

Data de Nascimento:   *Tel. Celular:  

Tel. Residencial:    

*e-mail  
 

SE IMÓVEL URBANO 

*Matrícula nº     1º Registro de Imóveis de Paranatinga 
 

Codigo Imovel nº  *Quadra:  

*Endereço:  *Lote:  

*Bairro:  CEP:  

*Valor da venda declarado pelo comprador em R$  
 

SE IMÓVEL RURAL 

*Matrícula nº     1º Registro de Imóveis de Paranatinga 
 
 

 

Lote Rural nº.:  *Área em Hectare:  
 

*Distancia da zona urbana:    0 a 10 Km    Acima de 10 Km 
 

*Cultura Mecanizada:    Sim    Não 
 

*Área de preservação permanente em Hectares  

*Área natural de mata ou cerrado em Hectares  

*Área de pastagem em Hectares  

*Área de Lavoura em Hectares  

*Área formada em seringas em Hectares  

*Valor da venda declarado pelo comprador em R$  

Declarando, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas. 

*Campos de preenchimento obrigatórios 

 

 

_______________________________________________________ 

assinatura do requerente 

 
 

Nome: _______________________________________________________________ 

(nome legível do comprador) 


