
 
                                                                                           
          
    
 
 
 
 

 
                               
                                 

  

 
 
  

                                                                                                                                                                   

Preenchido automaticamente, 
conforme a Inscrição Fiscal 
Imobiliária 

1. Escolher a opção conforme o 
Endereço apresentado 

a. Portal da Prefeitura   
    (http://www.rio.rj.gov.br ) 
b. Secretaria Municipal de Fazenda - SMF 
c. IPTU 
d. 001. Formulário de Alteração de Titularidade 

2. Informar Quantidade de Adquirentes e de Transmitentes – automaticamente serão  
    mostradas tantas linhas, para preencher com os dados de cada um, quantas forem as 
    Quantidades informadas. 
    O Nome Completo pode ser digitado com maiúsculas, minúsculas e/ou acentos, mas 
    depois serão transformados para maiúsculas e os caracteres especiais/acentos retirados 

3. Escolher o Documento 
    (tipo) clicando em uma  
    das opções mostradas após  

    clicar no botão  à direita  
    do campo  

Preenchido automaticamente, conforme o Documento (tipo) 
5. Escolher a melhor opção de 

preenchimento da Fração do 
Imóvel, de acordo com o 
Documento, e inserir o valor no 
campo abaixo 
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4. Informar dados do Título de Aquisição, inclusive de Transmissão 

11. Depois de clicado no botão Enviar, uma nova tela  
      com o formulário preenchido será apresentada   
      para CONFIRMAR ou RETORNAR para correções 

10. Informar o Nome completo    
do Declarante 

6. Informar a Fração do Terreno 

7. Informar o Nome completo e CPF / CNPJ do Destinatário. 
    O Nome pode ser digitado com maiúsculas, minúsculas e/ou acentos, mas depois 
    serão transformados para maiúsculas e os caracteres especiais/acentos retirados 

8. Informar Nome do Logradouro do Destinatário e depois clicar 
    no botão Buscar Logradouro, quando será aberta uma nova tela  
    para obter o seu código (CL) – após escolhido e clicado em OK,  
    o Código de Logradouro e o Logradouro serão preenchidos  
    automaticamente  

9. Informar o Número de Porta e 
o Complemento, se houver, do 
endereço do Destinatário  

ATENÇÃO: 
Após confirmar será apresentado o formulário enviado, com o número do Protocolo e sua validade 

no topo – ANOTE este PROTOCOLO para apresentar ao RI. 

1. Informar a Inscrição Fiscal Imobiliária

2. Repetir os caracteres de segurança 

3. Depois de clicado no botão Enviar, a tela 
com o formulário será apresentada
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