SREI-GO

Manual do

SREI-GO

Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis
de Goiás

Apresentação

Este manual tem por objetivo orientar os usuários sobre os procedimentos necessários para utilização do SREI-GO.
O que é

SREI-GO ?

SREI-GO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS DO ESTADO
DE GOIÁS, plataforma de serviços eletrônicos.
Qual a

Função ?

A função da plataforma é possibilitar, serviços oferecidos nos
balcões dos Cartórios de Registro de Imóveis, via on line. Pelo
portal, o usuário poderá solicitar:
*Busca de matrícula sem certidão
*Certidão de ônus
*Certidão Narrativa/Inteiro Teor
Quem

Pode Acessar ?

População em geral, sem distinção
Como

Acessar ?

Acesse ao site no endereço: https://www.registrodeimoveisgoias.
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1º

Passo

Inicie o seu cadastro clicando no item “Meus Pedidos”

2º

Passo

Informe seu CPF para dar início ao seu cadastro de usuário
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3º

Passo

Definir se o usuário sera cadastrado como Pessoa Física ou Pessoa
Jurídica e prosseguir com o preenchimento dos dados.
Pessoa Física

Pessoa Jurídica
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4º

Passo

Para fazer seu pedido, clique em "Solicite aqui pedidos online"

5º

Passo

Selecione o tipo de serviço desejado
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6º

Passo

Selecione o cartório para onde pedido deverá ser direcionado.

7º

Passo

Informe os dados necessários para realizar a busca

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO
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8º

Passo

Após finalizar o pedido, o cliente poderá solicitar mais pedido clicando
em “Solicitar mais serviços online” ou então finalizar clicando em
“Concluir solicitação(ões)"

CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO

DIEGO IAGO CARVALHO ANDRÉ

999.999.999-99

BENICIO

Obs: Considerando o cenário atual, informamos que a taxa sobre a
matrícula estará isenta de 19/03/2020 a 19/04/2020
Importante: Leia os "Termos de utilização do serviço" antes de finalizá
lo clicando em "Fechar Pedido"
Ao final, é informada uma mensagem de que a solicitação foi realizada

com sucesso. Também é informada para o cliente verificar o anda-

mento da solicitação em “Minha Conta” e em seguida “Pedidos”
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Após ter realizado todos os passos anteriores, seu pedido será enviado
para o cartório. Após isso, o cartório têm um prazo de até dois dias úteis

para entregar os resultados, por meio da própria central, em “Meus Pedidos”

Quando o orçamento for disponibilizado, ficam disponíveis as formas
de pagamento, os pagamentos podem ser realizados através de boleto
bancário ou cartão de débito, como mostrado na imagem abaixo:

Quando selecionado a forma de pagamento boleto bancário, você

será redirecionado para uma nova página, onde irá constar a descrição e valores do serviço. Nessa mesma tela é possível realizar a impressão do boleto bancário para ser efetuado o pagamento.

CARVALHO
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999.999.999-99

BENICIO DIEGO IAGO

Caso você escolha a forma de pagamento cartão de débito, você será

redirecionado para uma nova página, onde irá constar a descrição e

valores do serviço. Nessa mesma tela também possui um botão para
realizar a confirmação do pagamento, ao clicar nele irá abrir uma tela

com mais detalhes, informando que a forma de pagamento é cartão
de débito e que a operação não poderá ser desfeita. Quando selecionado a opção “Sim”, ficará habiltiado o botão de “Efetuar Pagamento”.

Ao clicar nele, você será redirecionado para tela de pagamentos, para
você preencher os dados necessários.
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999.999.999-99

BENICIO DIEGO

999.999.999-99

BENICIO DIEGO

(999.999.999-99) BENICIO DIEGO

Depois de preenchido os dados e confirmado o pagamentos, o pedido
na Central de Registro de Imóveis estará com a “Situação do Pagamen-

to” como “Pagamento Confirmado”. Ao clicar em “+ Detalhes”, você

será redirecionado para uma nova página. Nessa página será mostrados os detalhes do seu pedido e é possível realizar a impressão do comprovante do pagamento.

IAGO CARVALHO

999.999.999-99

BENICIO DIEGO

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico através dos seguintes canais de atendimento:
Telefones: (62) 3224-5615

Email: anoreggo@hotmail.com
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