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ATENÇÃO: No caso de dação em pagamento relativo a apartamento que possua vaga de 

garagem com matrícula exclusiva e consequentemente inscrição cadastral exclusiva (separada 

do apartamento), é necessário gerar uma guia de ITBI específica para a vaga. Para isso, na minuta 

deve estar especificado o valor separado do apartamento e da vaga. 

 

1) Acessar o site 

http://www.sigt.osasco.sp.gov.br/iTRIB2/ItbEfetuarDeclaracaoItbi_Internet.do 

 

2) Clicar no ícone GUA DE ITBI 

 
 

 

 

3) Data da transação 

Data da lavratura da escritura pública. 

 

4) Inscrição cadastral 

 

 

 

 

 

http://www.sigt.osasco.sp.gov.br/iTRIB2/ItbEfetuarDeclaracaoItbi_Internet.do
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5) CDC 

 

6) Área maior 

Clicar em SIM nos casos de condomínios que ainda não possuem o IPTU individualizado 

por apartamento/casa. 

 

7) Conferir se os dados apresentados em Dados da Declaração do ITBI correspondem ao 

imóvel que está sendo transacionado. Caso haja alguma divergência, clique em NÃO e 

refaça os passos anteriores. Caso estejam corretos, clique SIM. 

 

8) Natureza da Operação 

Selecionar Dação em pagamento. 

 

9) Valor declarado não financiado 

Valor da transação integral.  

 

10) Dados do transmitente: 

Preencher com os dados completos de todos os transmitentes e o percentual do imóvel 

que está sendo transmitido por cada um, clicando em                            

após o preenchimento de cada um deles. 

 

*A somatória da coluna Percentual do imóvel (%) deve corresponder ao percentual total 

que está sendo transmitidos/recebido (Ex: Se a dação se refere à totalidade do imóvel, 

a somatória deve ser igual a 100%.  Se a dação se refere à metade do imóvel, a somatória 

deve ser igual a 50%, etc). 

 

 

11) Dados do adquirente: 

Preencher com os dados completos de todos os adquirentes e o percentual do imóvel 

que está sendo recebido por cada um, clicando em                      

após o preenchimento de cada um deles. 
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*A somatória da coluna Percentual do imóvel (%) deve corresponder ao percentual total 

que está sendo transmitidos /recebido (Ex: Se a dação se refere à totalidade do imóvel, 

a somatória deve ser igual a 100%.  Se a dação se refere à metade do imóvel, a somatória 

deve ser igual a 50%, etc). 

 

12) Tipo Instrumento: 

Público: Minuta de escritura pública 

 

13) Cartório de Registro 

Verificar na matrícula do imóvel em qual cartório está registrado. 

 

14) Nome do Cartório de Notas / Cidade / Estado 

Informar qual o cartório que irá lavrar a escritura, a cidade e estado que ele está 

localizado. 

 

15) Documentos Entregues 

 
 

Os documentos listados acima devem estar digitalizados em formato PDF de forma 

legível para que sejam anexados. 

Clique em Escolher arquivo selecione o arquivo desejado no seu computador, depois em 

+ INCLUIR ANEXO, e assim por diante até anexar todos os documentos. 

 

16) Confirmação 

Após finalizar todos os passos, clique em CONFIRMAR. 


