
 

 

 
Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Secretaria Municipal da Receita 

 

 

Gabinete do Secretário – Rua Álvaro de Carvalho, 145, 7° Andar – Centro – Florianópolis – SC 
(48)3251-6801 – receita@pmf.sc.gov.br 

 

 
PORTARIA SMR N º 16, de 30 de novembro de 2009 
 
 
 
DÁ NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DA PORTARIA SMR N º 13, 
DE 29 DE SETEMBRO DE 2006, QUE ESTABELECE 
PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA ALTERAÇÃO 
DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE IMÓVEIS COMERCIALIZADOS 
E FINANCIADOS DIRETAMENTE PELO VENDEDOR AO 
COMPRADOR, ENQUANTO NÃO EFETUADA A TRANSCRIÇÃO 
IMOBILIÁRIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE. 
 
 
 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA , no uso das atribuições que 

lhe confere o artigo 166, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, Lei 
Complementar CMF n° 063/2003 e ainda nos termos do art. 1°, da Lei Complementar n° 217, de 
15 de fevereiro de 2004 e dos artigos 209 a 216 da Lei Complementar n° 007/97, 

 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. O artigo 1º, caput e inciso V, passa a vigorar com a seguinte redação, 

acrescido de parágrafo único: 
 
“Art. 1º. O cadastramento da propriedade imobiliária em nome do 
promissário comprador poderá ser feito por meio de requerimento do 
mesmo através de Processo Administrativo protocolado junto a 
Unidade de Atendimento ao Contribuinte da PMF, acompanhado da 
documentação a seguir especificada: 
 
(...) 
 
V - Instrumento de Procuração com Firma reconhecida em Cartório 
com outorga de poderes ao signatário do requerimento, caso o 
requerimento esteja sendo apresentado por preposto da vendedora e 
este não seja integrante de seu quadro social, nem administrador 
designado no Contrato. 
 
Parágrafo Único: alterações no cadastro de propriedade para o 
promissário comprador somente serão efetuadas com autorização 
expressa do diretor de tributos imobiliários.” 
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Art. 2º. O artigo 2º, caput e inciso V, passa a vigorar com a seguinte redação, 

acrescido de parágrafo único: 
 
 
“Art. 2º. A alteração do cadastramento da propriedade relativa a 
imóveis sem matrícula junto ao Registro de Imóveis, poderá ser 
efetuada mediante de requerimento por parte do interessado, através 
de Processo Administrativo protocolado junto a Unidade de 
Atendimento ao Contribuinte da PMF, acompanhado da 
documentação a seguir especificada: 
 
(...) 
 
V - Instrumento de Procuração com Firma reconhecida em Cartório 
com outorga de poderes ao signatário do requerimento, caso o 
requerimento esteja sendo apresentado por procurador da vendedora e 
este não seja integrante de seu quadro social, nem administrador 
designado no Contrato, em caso de Pessoa Jurídica. 
 
Parágrafo Único: alterações do cadastro de propriedade relativa a 
imóveis sem matrícula junto ao registro de imóveis somente serão 
efetuadas com autorização expressa do diretor de tributos 
imobiliários.” 
  
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Florianópolis, 30 de novembro de 2009. 
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