
SECRETARIA DE FINANÇAS 

  DEPARTAMENTO DA RECEITA 
 

 

INSTRUÇÃO N° 003/2003 – SF. 2, DE 10 DE MARÇO DE 2003. 

 

 Dispõe sobre desmembramentos e Incorporação de Imóvel  

para fins tributários e dá outras providências. 

 

O Diretor do Departamento da Receita no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei. 

Considerando o disposto no artigo 100, §3° da lei n° 1802, de 26 de dezembro de 1969; 

Considerando o disposto no artigo 101, parágrafo único da lei n° 1.802, de 26 de dezembro de 

1969; 

Considerando finalmente, a necessidade de uniformização de procedimentos administrativos,                                                                                                                                                                                                                                                             

 

DETERMINA: 

 

Art. 1° Esta instrução fixa os procedimentos administrativos relativos aos desmembramentos ou 

incorporações de imóveis para fins tributários, junto ao Cadastro Fiscal Imobiliário Municipal. 

 

Art. 2° Os pedidos de desmembramento ou incorporação de imóveis de unidade autônoma em 

condomínios serão analisados para fins tributários desde que possuam matrícula ou instrumento de 

instituição e especificação de condomínio no Registro de Imóveis competente. 

 

Art. 3° Nos pedidos de desmembramento ou incorporação de imóvel, em decorrência de conclusão 

de obra objeto de projeto de construção aprovada e desde que acompanhado do respectivo habite-se, 

visto ou constatada a efetiva ocupação não será exigida a apresentação dos documentos previstos no 

artigo anterior.    Parágrafo único. No caso de unidades autônomas em edificações construídas sob a 

forma de unidades isoladas entre si, deverá ser apresentado documento assinado pelo interessado, 

demonstrando: a identificação, as partes comuns, a área construída, a fração ideal do terreno de cada 

unidade autônoma e respectivo quadro de áreas. 

 

 Art. 4° Os pedidos de desmembramento ou incorporação de imóveis, não matriculados no Registro 

de Imóveis, para fins exclusivamente tributários serão analisados desde que instruídos com:  

I – cópia do título de propriedade; 

II – cópia de planta ou de croqui, com situação atual e a pretendida do imóvel, contendo as medidas, 

áreas e confrontações. 

 

Parágrafo único. Tratando-se de desmembramento decorrente de abertura de novo logradouro, em 

substituição aos documentos previstos no artigo 2°, deverá ser apresentada planta contendo a 

identificação das quadras e lotes, com as respectivas áreas e medidas e das destinadas ao sistema 

viário, institucionais e livres, quando houver. 

 

Art. 5° Os pedidos de desmembramento ou incorporação de imóveis, que estiverem sendo 

lançados, em desacordo com esta instrução, terão suas incrições imobiliárias revistas com base nos 

dados apurados pela Seção de Cadastro Fiscal, após exame dos dados cadastrais existentes e decisão 

em processo administrativo. 



 

Parágrafo único. Proceder-se á de ofício à incorporação de imóveis, quando não for possível a 

separação física das construções pelas inscrições imobiliárias existentes. 

 

Art. 6° Em todo documento expedido pela repartição fiscal, relativamente ao imóvel desmembrado 

ou incorporado, nos termos dos artigos 3° a 5°, deverá constar a expressão: “Desmembrado ou 

incorporado, exclusivamente para fins tributários, nos termos do artigo 100, 3° Lei n° 1802/69. 

 

Art. 7° Os títulos de propriedade representados por instrumentos particulares, deverão conter os 

dados relativos aos transmitentes  e adquirentes, a descrição ou identificação do imóvel, e estar 

assinados pelas partes e testemunhas, com firma reconhecidas. 

 

Art. 8° Os pedidos de revisão do imposto predial e territorial urbano e as taxas anexas, em 

decorrência de desmembramento ou incorporação de imóveis, somente serão analisadas quando 

relativos aos lançamentos constituídos após a data do  respectivo: 

I – registro junto a Registro de Imóveis, nos casos do artigo n°2, ou 

II – pedido de desmembramento ou incorporação, nos casos dos artigos 3° a 5°. 

 

Art. 9° Somente serão cadastradas como subunidades, as unidades autônomas em edificações 

construídas sob forma de unidades isoladas entre si,  instituído ou não o condomínio. 

 

Art.10 Esta instrução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário, 

especialmente, o Ato Normativo SF-2 n° 001/2000 de 29 de agosto de 2000. 

 

São Bernardo do Campo, em 10 de março de 2003. 

MIGUEL CORDOVANI 

Diretor de Departamento da Receita 

 

 

 


