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Neste tutorial demonstraremos em poucos passos como emitir e consultar o seu IPTU de forma online. É 

importante apenas salientar que para o sucesso da execução dos passos a seguir, é importante que seja 

utilizado o Google Chrome como navegador. 

Veja como é simples, seguindo o passo a passo: 

Passo 1:  Ao acessar o sistema do IPTU ONLINE você poderá escolher o tipo de pesquisa que deseja realizar. 

A pesquisa pode ser feita pelo CPF, CNPJ ou Inscrição do imóvel, vale ressaltar que a pesquisa por CPF 

somente é válida se esse documento estiver cadastrado na prefeitura. 

 

Passo 2: Após escolher a forma de pesquisa, digite os números sem traços, sem pontos, sem vírgulas e sem 

hífen. E, no caso da inscrição do imóvel, desprezar também os zeros e pontos à esquerda do número. Deve 

ser aplicado como o exemplo: 123456000 e não assim 000123456. 

 

Passo 3: Após a digitação dos números, clique no botão “Pesquisar”; (será necessário que tenha instalado 

no computador o programa Adobe Reader, mas, caso não esteja, há um link que permite a instalação desse 

programa). 

 

Passo 4: Abrirá uma nova janela com a situação do imóvel. Não esqueça de confirmar se o nome do 

contribuinte exibido na tela, corresponde ao desejado. 
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Passo 5: Após confirmar o nome do contribuinte, você verá uma lista com todos os boletos. Você verá no 

primeiro item a possibilidade de imprimir o IPTU em Cota Única. Caso queira pagar em Cota Única, 

selecione o item 1 e clique no botão com símbolo de impressora. 

 

 

 Passo 6: A partir do item 2, você tem a opção de emitir as guias de parcelamento referente ao mês 

desejado. 

 

Passo 7: Após escolher a forma de pagamento e clicar para imprimir, o boleto será disponibilizado para 

download ou impressão.  
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Onde posso pagar meu IPTU? 
Vale ressaltar que a guia será emitida com a data de vencimento atualizada. O pagamento poderá ser feito 

no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas. O boleto poderá ser pago via 

online no site do banco, até a data de vencimento. 


