
 
!"
#$
%&
'
()
*+
'
,
%-
./
0
1*
2
3
*4
5
67
8
$
.(
9
*2
3
*:
;<
=
$
>
.?
.@

 !"#$%&'&()"*%+&,-&.)&/)0)12*3&.)&&-,4,&&&5&6&5&7&8&9&:&;&<&&/"=*"3&<>&?"%@&.3&A!#"?BC"3&DEEF&G=H"#%&4,

SEMASI - Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos
GAO - Gerência de Atos Oficiais

CONVOCAMOS V.Sa. a comparecer na sede da Secretaria 

Municipal de Administração, situada à Rua Brahin Antônio Seder, 

Nº 34 - 1º andar –  Edifício Centro Administrativo Hélio Carlos 

Manhães (antigo SESC) - Centro, nesta cidade, dia 08 de dezembro 

.)&-,4,&IJ&4D&K3*%J+&%&>&1&.)+&?%J3&J)L%&.)&J)!&"#$)*)JJ)+&%JJ!1"*&

vaga temporária de Motorista, na forma e condições previstas 

em contrato. 

Informamos que o não comparecimento de V.Sa. na data acima 

"#."?%.%+& J)1& L!J$">&?%$"M%+& J)*=&?3#J".)*%.3&.)J"J$N#?"%&.%&M%H%&

temporária ora ofertada.

A presente convocação e sua resposta a ela não prejudicam sua 

participação no concurso antes referido, cujo prazo de validade foi 

prorrogado pelo Decreto nº 20900/2010.

Atenciosamente,

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL

Secretário Municipal de Administração Logística e Serviços 

Internos

MOTORISTA

ANEXO 1

POS NOME INSCRIÇÃO

50º

Lauandes da Patria Bittencourt 805.811-3 

51º

 

Edson Lameira Lugato
816.122-4

52º
Cosme Nero Fernandes

831.581-7

53º
Vanderson Roppe Rezende

809.206-0

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D A  FA Z E N D A

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2010/SEMFA, DE 03 DE 

NOVEMBRO DE 2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto no § 2º do art. 127 da 

Lei Municipal 5394/2002, Código Tributário Municipal – CTM, e

CONSIDERANDO a necessidade de normatização de rotinas e 

procedimentos para requerer a transferência de sujeição passiva 

de imóvel, no Cadastro Imobiliário Tributário do Município de 

Cachoeiro de Itapemirim, bem como a regulamentação do Termo 

de Responsabilidade instituído pelo inciso V do art. 9º do Decreto 

Municipal 14.735, de 9 de dezembro de 2003;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar que todos os procedimentos referentes à 

transferência de sujeição passiva, no Cadastro Imobiliário 

Tributário - CIT, somente poderão ser efetivados mediante 

processo administrativo, formulado por requerente interessado ou 

de ofício pela autoridade administrativa, devendo ser cumpridas 

todas as exigências contidas nesta Instrução Normativa.

Art. 2º Estão autorizados a requerer a transferência de sujeição 

passiva no Cadastro Imobiliário Tributário - CIT:

I – o adquirente;

II – o alienante;

III – o inventariante;

IV – o possuidor.

G%*=H*%O3&P#"?3Q&G%*%&>&#J&)JC)?B>&?3J&.)J$%&:#J$*!RS3&T3*1%$"M%+&

C3JJ!".3*& U& %V!)@)& V!)& .)$U1& %& C3JJ)& 1%#J%& )& C%?B>&?%& .)&

determinado imóvel, podendo ou não ter meios de comprovar a 

aquisição através de documentação de transmissão não registrada 

em cartório.

Art. 3º Nas hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 2º, desta 

Instrução Normativa, o requerente deverá obrigatoriamente possuir 

o registro da transmissão no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca. 

§ 1º Será admissível à representação por instrumento procuratório, 

nos casos previstos no caput deste artigo, desde que instruído o 

C*3?)JJ3& ?31& C*3?!*%RS3& ?31& >&#J& )JC)?B>&?3J+& .)J?*)M)#.3& %&

exata localização do imóvel, suas medidas e seus confrontantes.

W&-X&<&"#J$*!1)#$3&C*3?!*%$Y*"3&.)M)*=&$)*&%&>&*1%&*)?3#K)?".%&.3&

outorgante, e validade de 30 (trinta) dias.

Z*$Q& [X& G%*%& >&#J& )\?@!J"M3J& .)J$%& :#J$*!RS3& T3*1%$"M%+& 3&

possuidor poderá requerer a transferência de sujeição passiva no 

Cadastro Imobiliário Tributário, desde que anexado ao processo 

administrativo 01 (um) dos seguintes documentos:

I - escritura pública de compra e venda;

II - certidão relativa à decisão judicial, versando sobre adjudicação, 

separação ou usucapião do imóvel; 

III - recibo e/ou contrato de compra e venda;

IV - compromisso de compra e venda acompanhado dos 

comprovantes de quitação do imóvel;

V - termo de responsabilidade;

§ 1º O documento apresentado pelo requerente, nas hipóteses 

dos incisos III e IV deverá, obrigatoriamente, conter a descrição 

correta da localização, medidas e confrontantes do imóvel, nome 

completo e documentos pessoais do alienante e do adquirente, 

2)1&?313&$)*&3&*)?3#K)?"1)#$3&.)&%12%J&%J&>&*1%JQ

§ 2º O termo de responsabilidade, de que trata o inciso V, deverá 

J)*& >&*1%.3&C)@3& *)V!)*)#$)& "#$)*)JJ%.3+& )1& O3*1!@=*"3& C*YC*"3+&

e será integrado ao processo administrativo de transferência do 

sujeito passivo no Cadastro Imobiliário Tributário, podendo ser 

aproveitado nos casos de parcelamento de débitos inscritos em 

Dívida Ativa.
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SEMASI - Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos
GAO - Gerência de Atos Oficiais

Art. 5º O termo de responsabilidade de que trata o inciso V do 

artigo anterior, desta Instrução Normativa, deverá ser apresentado 

devidamente preenchido pelo possuidor requerente, sempre que:

I - não possuir qualquer documento que comprove a aquisição do 

imóvel;

II - não puder ser comprovada a cadeia sucessória através dos 

documentos de compra e venda;

III - em qualquer pedido de transferência de sujeito passivo, no 

Cadastro Imobiliário Tributário, realizada por possuidor.

§ 1º Em nenhuma hipótese o termo de responsabilidade será aceito 

pelo Cadastro Imobiliário Tributário, como documento hábil para 

a transferência de direitos hereditários.

§ 2º A hipótese do parágrafo anterior somente se opera se 

apresentada cópia autenticada do inventário ou escritura pública 

de doação devidamente registrada no cartório de registro de 

imóveis competente.

Art. 6º Sempre que a transferência requerida se enquadrar nas 

hipóteses dos inciso I e II, do artigo 5º, desta Instrução Normativa, 

além do Termo de Responsabilidade deverão ser apresentados os 

seguintes documentos:

:& '& .)?@%*%RS3& .3J& ?3#O*3#$%#$)J+& .)M".%1)#$)& ".)#$">&?%.3J& )&

?31&>&*1%J&*)?3#K)?".%J&)1&?%*$Y*"3+&%$)J$%#.3&V!)&3&C3JJ!".3*&

*)V!)*)#$)&.)$U1&%&C3JJ)&1%#J%&)&C%?B>&?%&.3&"1YM)@]

II - laudo de sindicância in-loco realizado pelo Cadastro Imobiliário 

Tributário, constatando a veracidade das declarações prestadas 

pelos confrontantes, bem como averiguação se posse do imóvel é 

1%#J%&)&C%?B>&?%Q

Art. 7º Nos processos acompanhados dos documentos listados 

nos artigos 5º e 6º, desta Instrução Normativa, o procedimento 

de transferência no Cadastro Imobiliário Tributário deverá, 

obrigatoriamente, conter despacho do Auditor Fiscal Tributário. 

§ 1º Nos processos listados nos incisos I e II, do artigo 5º, desta 

Instrução Normativa, será obrigatório o deferimento do Secretário 

Municipal de Fazenda. 

§ 2º Não será deferida, em hipótese alguma, a transferência de 

sujeito passivo, no Cadastro Imobiliário Tributário, requerida por 

possuidor, nos casos de existência de débitos tributários inscritos 

em Dívida Ativa referente à inscrição imobiliária.

Art. 8º O procedimento administrativo de que trata a presente 

Instrução Normativa, deverá conter, obrigatoriamente, para 

transferência da sujeição passiva, além dos documentos listados 

nos artigos anteriores, os seguintes documentos:

:& ^& *)V!)*"1)#$3& )JC)?B>&?3& $*%$%#.3& %C)#%J& .%& $*%#JO)*N#?"%& .)&

titularidade;

II – cópia autenticada do CPF e CI/RG do requerente;

III – cópia autenticada do CPF e CI/RG do novo sujeito passivo 

ou contrato social acompanhado da ultima alteração contratual e 

CNPJ;

IV – cópia autenticada de comprovante de água, energia elétrica 

ou telefone da residência do requerente: 

V – cópia autenticada da escritura pública, devidamente registrada 

no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, quando o 

requerente for o adquirente, alienante ou inventariante;

VI – cópia de procuração;

VII – carnê de IPTU. 

Art. 9º Na impossibilidade de o requerente arcar com os custos 

decorrentes de autenticação dos documentos solicitados pelo 

Cadastro Imobiliário Tributário, poderão ser apresentadas cópias, 

juntamente com o documento original, para que sejam vistados 

pelo servidor competente. 

Parágrafo único. Salvo hipótese prevista no caput, o servidor 

competente estará terminantemente proibido de aceitar cópias de 

documentos, mesmo que autenticadas, como se originais fosse.

Art. 10. Na existência de débitos inscritos em Dívida Ativa, 

requerida por possuidor e relativo à unidade imobiliária, a Gerência 

de Dívida Ativa poderá aceitar o Termo de Responsabilidade, 

como parte integrante do processo de parcelamento de débitos, se 

devidamente acompanhado dos documentos listados nos incisos I 

e II do art. 6º desta Instrução Normativa.

Art. 11. As declarações prestadas pelo contribuinte, no ato da 

atualização da sujeição passiva, não implicam na sua aceitação, 

pela Administração Tributária, que poderá revê-las a qualquer 

época, independente de prévia ressalva ou comunicação.

Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 

publicação.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de novembro de 2010.

LUCIO BERILLI MENDES

Secretário Municipal de Fazenda

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E  E D U C A Ç Ã O

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Nº 

01/2010

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna pública 

%& %2)*$!*%& .)& "#J?*"R_)J& C%*%& G*3?)JJ3& `)@)$"M3& `"1C@">&?%.3+&

visando admissão de pessoal destinado a suprir vagas temporárias 

já existentes ou que vierem a existir na Rede Municipal de Ensino, 

inclusive composição de cadastro reserva, em conformidade das 

normas contidas no presente Edital.

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º - O processo seletivo a que se refere o presente Edital, 


