
Essa tela de acesso ao sistema tributário indica todas as funcionalidades do ITIB WEB. Que o 

contribuinte poderá acessar no SITE da SEFAZ Camaçari / link: 

http://sefaz.camacari.ba.gov.br/portal/index.php

OBS: PARAUM MELHORAPROVEITAMENTO NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, SOLICITAMOS QUE  

UTILIZE O NAVEGADOR FIREFOX NA VERSÃO ATUALIZADA, DESBLOQUEI O POPUP, ATUALIZEO  

LEITOR DE PDF E O SEU SISTEMAOPERACIONAL.



O contribuinte deverá 

informar o nª do CPF ou o 

CNPJ e a inscrição imobiliária 

do imóvel e clicar em 

AVANÇAR



Informar o valor da 

transação do imóvel.



Conferir os dados do transmitente e AVANÇAR.



Informar os dados do adquirente.  Anexar os documentos de propriedades  e RG e CPF do adquirente (Arquivo 10 mega) 

e clicar na declaração de veracidade das informações.

*Certidão de ônus atualizada e no prazo de validade de 90 dias.



Confirmar a inclusão do ITBI



OSistema irá gerar umprotocolo
que o contribuinte deverá
imprimir para acompanhar o
andamentodesuasolicitação.



Ocontribuintedeveráaguardaro
prazo de até 5 dias úteis para
imprimir o boleto como valor do
ITBIaserpago.



Paraconsultae impressãodoboleto
o contribuinte deverá informar o
número do protocolo e a inscrição
imobiliária.



Após a confirmação do pagamento do imposto o
sistema irá disponibilizar a ficha do ITBI com todas as
informações a ser apresentada ao cartório para
registrodaescritura.



Após a confirmação do pagamento do imposto o
sistema irá disponibilizar também uma DECLARAÇÃO
DEQUITAÇÃOdo ITBI comtodasas informaçõesa ser
apresentadaaocartóriopararegistrodaescritura.



ORIENTAÇÕES

• A avaliação ficará disponível em até 5 dias
úteis

• Após a disponibilização da avaliação o
contribuinte terá até 10 dias para gerar o
boleto, após esse prazo a solicitação será
cancelada automaticamente.

• Após gerar o boleto, o contribuinte terá 10
dias para pagamento.



ORIENTAÇÕES

• O contribuinte deverá imprimir ou anotar seu
protocolo para acompanhar sua solicitação.

• Qualquer Dúvida sobre operacionalização do

sistema tributário entrar em contato com:

0800 280 6965 ou (71) 3621-6965


