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Celebração de Convênio ITR - Orientações Gerais

O que fazer para iniciar o processo de celebração de Convênio ITR?
1  –  O  município  deverá  acessar  o  Portal  ITR  -  Página  na  Internet   -
http://www.enat.receita.fazenda.gov.br/pt-br/area_nacional/areas_interesse/portal-itr-1 
Ir em ITR Convênios – Serviços Disponíveis /Termo de Opção para Celebração de Convênio e
assinar o Termo de Opção e Modelo de Convênio ITR.
Este serviço de assianatura eletrônica permite aos Municípios e ao Distrito Federal manifestar a opção pela
celebração de convênio com a União para exercer as atribuições de fiscalização, lançamento de ofício e
cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), conforme disposto no artigo 10 do Decretro
nº 6.433, de 15/04/2008. 
Ao assinar eletronicamente o Termo de Opção (disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
– e-CAC) aprovado pela Resolução CGITR nº 1, de 24/09/2018, o Ente Federado adere, formalmente e na
mesma data da opção, ao modelo padrão de convênio constante dos Anexos I ou II da Instrução Normativa
RFB nº 1.640, de 11/05/2016, comprometendo-se a cumprir os seus objetivos, na forma e nas condições
estabelecidas em suas cláusulas. 
Requisitos mínimos de configuração de máquina para a realização da assinatura eletrônica:

• Browser Internet Explore 11;
• Google Chrome (a partir da versão 35) ou Mozila Firefox;
• Java versão 8.0.

Requisitos para assinatura digital:
• Uso do Certificado Digital da Prefeitura (e-CNPJ);
• Situação cadastral do CNPJ da prefeitura na base CNPJ ser igual à Ativa
• CPF do representante legal da prefeitura contido no Certificado Digital da prefeitura for o mesmo 

CPF do representante legal da base CNPJ;
• Código de Naturesza Jurídica do CNPJ da prefeitura contido no Certificado Digital for igual a "103-1" 

ou "124-4", na base CNPJ. Para o caso do Distrito Federal será validado o nº CNPJ.
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1.1 O ambiente e-CAC está disponível exclusivamente para Municípios que possuem Certificado Digital.
2 - Formalizar Opção para Celebração de Convênio.
2.1  Para formalizar adesão ao convênio entre Municípios e Distrito Federal e a União, representada pela
Secretaria  Especial  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  para  efeito  de  delegação  das  atribuições  de
fiscalização,  lançamento de ofício e cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial  Rural -  ITR, é
necessário entrar no ambiente e-CAC, com Certificado Digital (e-CNPJ) e assinar o Termo de Opção e Modelo
de Convênio ITR. Uma vez no ambiente e-CAC, ir em Convênios e Parceiros / Opção Convênio ITR:
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2.2 Ao clicar em Conveniados e Parceiros, é exibida a tela abaixo com os respectivos dados de nome/UF e
CNPJ do município:

2.3 Ao acessar a Opção Convênio é exibida a tela abaixo, com as condições para Celebração de Convênio:

2.4 Clicar em Concordar, são exibidos o Termo de Opção e o Modelo de Convênio, ambos formatados com
os dados do município e do Responsável legal.
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2.5 Clicar em Iniciar Assinatura, são exibidos os botões "Assinar" de cada documento:

2.6  Clicar em Assinar" Termo de Opção de Convênio e depois em "Assinar" Modelo da IN RFB 1.640 de
2016, são exibidas na sequência as telas do assinador eletrônico, prosseguir com as assinaturas dos dois
documentos:
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2.7 Após assinados os dois documentos, clicar em "Concluir ".
OBS.: é importante clicar em "Concluir" para que as assinaturas dos dois documentos sejam concluídas
corretamente.
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2.8 É exibida tela de Confirmação de Opção pelo Convênio
OBS.: é importante a exibição da tela abaixo de Confirmação de Opção pelo Convênio, somente a partir
desse momento é que considera-se o convênio assinado pelo ente federativo.

A protocolização do Termo de Opção representa intenção do Distrito Federal ou do município decelebrar o convênio e não confere qualquer direito ao ente optante antes da efetiva celebraçãonos termos do art. 13 da Instrução Normativa RFB nº 1.640, de 11 de maio de 2016
2.9 Assinados o Termo de Opção e Modelo de Convênio, a prefeitura será intimada a comparecer à unidade
da  RFB  e  apresentar  os  documentos  descritos  no  Art.10  da  IN  RFB  1.640/2016.  Após  a  entrega  da
documentação  serão  efetuados  procedimentos  internos  de análise  da  documentação  e  estando  toda  a
documentação correta o convênio será assinado pelo representante RFB e publicado em DOU.
2.10 Depois de publicado o convênio em DOU, a prefeitura deverá inscrever os servidores, indicados por
meio da documentação apresentada, no próximo treinamento  EAD ITR disponibilizado na página da ESAF.
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