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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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O Secretário MuniciPai de Fazenda,
disposto no Art. 183, Inciso I do CTM

PORTARIA NS 3/05-N/SMF

InstituiaNotificaçãodeExigêncianasatividadesde
fiscalizaÇáo e o modelo de formulário'

no uso de suas atribuições e, de acordo com o
(Código TributáLrio MuniciPal); e,

CoNSIDERANDO que a adoçâo do documento Íiscal é medida

preventiva de fiscalizaçáo, tese unânime da sociedade; '-

CONSIDERANDO que tal documento fiscal permitirá, mediante

denúncia espontânea do notificado, o pu.gu.*ento,_o parcelamento e/ou cumprimento

de obrigações acessóriã" p"f" contátuintã, antes de qualquer procediment'o fiscal'

RESO!VE1

I. Fica instituÍda a "NotiÍicaçáo de Exigência"' a ser

utilizada pelo Departamento de Impostos Mobiliários - DM/SMF, todas as vezes que

forem detectadas irregularidadei através do Relatório de contribuintes com

pendências fiscais (EPD/VR).

II.A,.NotificaçãodeExigência,'serálawadapeloFiscaide
Tributos conforme dispuser ordem de Fiscalizaçao que determinará os contribuintes

a serem notificados e o pÍaao de atendimento da mesma'

IIL A notihcaçào será lawada em 4 (quatro) vias de igual

teor, na forme descrita a seguir:

1e via - fiscalizaçáo, f,tcando apensada à OF (Ordem de

Fiscalizaçáo) que determinou o procedimento'' ' f 2s via - seiá entregue ao contribuinte' ''
3e via - arquivadã no Departamento àe Impostos Mobiliários

(DM/sMF).
4s via - a ser anexada ao Processo.

IV. O prazo para atendimento à "Notifrc-açao^de-Exigência"'

determinada através da Ordem de Fiicalização pertinente, será IMPRORR-OÇAVEL' a

não ser em casos ""pá"i"i" 
autorizados peio Diretor'do Departamento de Impostos

Mobiliários.

V. O formulário a ser utiiizado é o do modelo anexo' sendo

gerad.oporsistemadeprocessamentoded.ados,comnumeraçãoautomática,
reiniciando a cada exercício'
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VI. O Secretârio de Fazenda, com auxílio do Diretor do

Departamento de lmpostos-ttábitiatio", estabelecerá rotinas de modo a minimizar

quãi"qrr", incremento's de trabalhos gerados por esta notiÍicaçáo.

vII. Esta Portaria entra em ügor na data de sua publicaçâo,

revogadas as disposições em contrârio'

VIII. CumPra-se.

Abreu
io hà Fazenda

la/a*o " /
Daisy Terezthha Matouk Ilassar

Direfra do DM/Slv[F
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