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Saiba o que é ITBI e qual o valor da alíquota a ser recolhida  

Para maior esclarecimento sobre o ITBI, formulamos uma 
matéria explicativa com instruções claras sobre as regras e 
funcionamento do ITBI. A Prefeitura de Paranapanema co-
bra sobre a transação de imóveis, uma alíquota de 2% so-
bre o maior valor, ou seja, valor venal ou valor da transação. 
Simplificando fica assim: - Se a transação do imóvel for de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o valor venal do imóvel for 
R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), a alíquota de 2% para 
recolhimento do ITBI será cobrada sobre o valor venal. - Se 
a transação do imóvel de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o 
valor venal do imóvel for R$ 99.000,00 (noventa e nove mil 
reais), a alíquota de 2% para recolhimento do ITBI será co-
brada sobre o valor da transação. As regras sobre ITBI da 
Prefeitura de Paranapanema estão claramente explicadas 
no Código Tributário Municipal, na Lei Complementar 
114/2009, artigo 122 aos 133, artigo 129 Itens I e II a Lei 
Complementar 443/2017 e no Decreto 1.633/2017, todos 
disponíveis no site www.paranapanema.sp.gov.br  Entenda 
melhor sobre o ITBI. Comprar uma casa é, para muitos, a 
realização de um sonho. A garantia do lar próprio. Antes de 
colocar de vez os pés na residência, é necessário passar 
por uma série de processos burocráticos. Em especial, na 

hora de fechar o acordo. É neste momento que surge a dis-
cussão sobre o ITBI. Mas você sabe o que é ITBI? Não? 
Neste artigo explicaremos tudo o que você precisa saber 
sobre ele! O que é ITBI ITBI é a sigla para Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis. É um tributo municipal que é 
obrigatório quando acontece qualquer aquisição imobiliária. 
Ele deve ser pago para assegurar a transferência do imóvel 
ao novo comprador. No caso de não haver o pagamento, o 
imóvel não é transferido e a documentação não é liberada. 
O ITBI é válido para qualquer imóvel que ocorra transferên-
cia de propriedade. Por que preciso pagar? Agora que você 
já sabe o que é ITBI, entenda como pagar. Como é um im-
posto cobrado pela prefeitura, é de suma importância estar 
com o imóvel regularizado nos registros públicos. Assim, o 
acesso é concedido a serviços básicos, como água, luz, as-
falto na rua, coleta de lixo, entre outros. Quem deve pagar o 
ITBI? Via de regra, o comprador do imóvel assumi o paga-
mento do ITBI. Para ficar claro, o imposto é pago somente 
quando acontece uma transferência de imóvel, ou seja, não 
se paga de forma contínua, como outros tributos. Maiores 
informações através do Fone: 14 3713 9228 ou site 
www.panapanema.sp.gov.br 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
http://www.panapanema.sp.gov.br
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www.ipespem.com.br 

O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos da Estância Turística de Paranapanema – IPESPEM, instituído pela Lei Municipal nº 595, de 31 de ou-

tubro de 2001, Lei nº 612, de 26 de março de 2002,  tem por missão assegurar aos funcionários municipais e a seus dependentes o acesso aos benefícios 

previdenciários que lhes são de direito. 

APOSENTADORIAS 

Benefício destinado aos servidores efetivos que completarem os requisi-

tos previstos em lei, Aposentadorias voluntárias Aposentadoria especial 

Aposentadoria por invalidez Aposentadoria compulsória. 

AUXÍLIO DOENÇA 

O auxílio-doença é um benefício destinado quando o servidor ficar impossi-

bilitado de trabalhar temporariamente, em razão de doença ou acidente, por 

mais de 15 dias e equivale à média das últimas 12 bases de contribuição. 

PENSÃO POR MORTE 

A Pensão por Morte é um benefício pago aos dependentes do segurado 

falecido, estando ele ativo ou aposentado. Os dependentes são divididos 

em três classes: 

ABONO PERMANÊNCIA 

Como o próprio nome diz, o abono é um bônus, um prêmio, para o servidor 

que completou os requisitos para a aposentadoria pela regra permanente 

(Artigo 40, § 1o, III, “a”, da Constituição Federal e Artigo 37 da L.C. 215). 

 

Tipos de Benefícios 

Rua: Joaquim Vieria de Medeiros, 695 • Centro CEP 18720-000 

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 07:30 às 17:00  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.ipespem.com.br/
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EXPEDIENTE 

 A Imprensa  Oficial da Estância Turística de Paranapanema , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, 

é uma publicação  da Administração deste Município, sendo a mesma responsável pelo conteúdo aqui publi-

cado , conforme Lei Municipal 1.264 de 09 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Comunicação  

Secretarias Telefone Email  Endereço 

Administração (14) 3713 9249 
administracao@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Agricultura (14) 3713 1212 
agricultura@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Meio Ambiente (14) 3713 1212 
meioambiente@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Desenvolvimento Social (14) 3713-1030 
social@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Joaquim Vieira de Medeiros, 1295 

Educação (14) 3713 1585 
educacao@paranapanema.sp.gov.br 

Av. José Gil Plens, S/N 

Fazenda (14) 3713 9216 
lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Gabinete (14) 37139243 
gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Governo (14) 3713 9243 
governo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Obras (14) 3713 9244 
obras@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Procuradoria (14) 3713 9209 
procuradoria@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Saúde (14) 3713 1493 
secsaude@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo 548 

Planejamento (14) 3713 9233 
planejamento@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Turismo Esporte e Cultura (14) 3713 1471 
turismo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Praça Radamés Menegueti S/N 

Vias Públicas (14) 3713 9244 
vias@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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