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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PORTARIA Nq 1iO1-NiSMF

Dispõe sobre parcelamento de
Município, inclusive os inscritos

créditos tributário ou não do
como Dívida Ativa.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das atribuições que lhe

confere o Decreto 6270195 e em conformidade com o Parágrafo 1q do Artigo

153 da Lei 1896/84,

RE§OLVE.

l. O pagamento parcelado dos créditos de que é titular o
Município, far-se-á de acordo com as disposiçÕes do Codigo Tributário
Municipal e conforme esta Portaria.

ll. O pedido de parcelamento será dirigido ao Secretário
Municipal de Fazenda, por meio de formulário proprio, devendo ser processado
no Protocolo Geral da Prefeitura.

lll. O parcelamento será realizado pelo orgão desta

Secretaria responsável pela arrecadação do crédito a ser parcelado.

lV. O parcelamento de crédito proveniente de Auto de

lnfração lavrado por outra Secretaria, será realizado pelo Departamento de

Atividades Econômicas e Sociais.

V. O "Termo de Acordo de Parcelamento" será assinado
pelo devedor ou seu representante legal e pelo Diretor do Departamento
responsável pelo parcelamento, por paúe do Município.

. Vl. O pedido de parcelamento importa na confissáo de

dívida e não implica obrigatoriedade do seu deferimento.

Vll. O pedido de parcelamento deverá ser acompanhado
de Documento de ldentidade e do CPF.

Vlll. Os diretores de departamento poderáo exigír outros

tipos de documentos que julgarem necessários para melhor instruir o processo.

tX. Os créditos serão atualizados até a data da assinatura
do "Termo de Acordo" e dividido em parcelas para pagamentos mensais e

sucessivos, observados o limite do número de parcelas e mínimo de valor.

X, O valor da parcela será atualizado a cada mês de
janeiro pelo índice de Preço ao Consumidor - Amplo - IPC-A do exercício

anterior.

Xl. As parcelas terão vencimento sempre 30 (trinta) dias
apos o vencimento da parcela anteríor.
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Xll. O Diretor do Departamento poderá, a pedido do
contribuinte, modificar, por uma vez, a data do vencimento das parcelas.

Xlll. O reparcelamento de crédito obedecerá o disposto
nesta Portaria, no que couber-

XlV. Ficam mantidos os modelos de "Termo de Acordo" de
parcelamento e de reparcelamento de crédito instituídos pela Portaria nq

005/96-N/SMF.

XV. O Termo de Parcelamento de crédito, modelo único,
deverá ser utilizado por todos os órgãos désta Secretaria responsáveis por
arrecadação de tributos. d ,

XVl. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário
Municipal de Fazenda.

XVll. Fica revogada a Portaria ne 009/98-N/SMF.

XVlll. Esta Portaria entra em vigor a partir de primeiro de
janeiro de 2001.

Volta Redonda 16 de janeiro de 2001.
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