
-^+^)^ A^ Ai- á- l-rirn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PORTARIANP 5/02-N/SMF

Dispõe sobre o fornecimento de certidões pela Fazenda Municipal

() Secretario Municipal de Fazenda, flo uso de ,çua,s atrihaições que lhe confere o Decreto f
627ü/95 e,

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o fornecimento de certidões pela Secretaria ãe

Fazenda,

&E 30 L_YE :

l. Á Secretaria Municipal de Fazenda emitirá as seguintes

certidões:

a) Negatiua d.e Debita:
b) Dad.os Cad.astrais; '

c) Baixa de"InscriÇao;
d) Busc.a:
e) N@a Cortsta- '

tt. O pedido de certídãa se fara por meio de formulario próprio,

instiiuído por esta Portaic.

ru. O peddo de certidão só será protocolizado qaando .feito pelo

propio conÍrihainte ou pelo seu representante tlqvidaruExÍe-hebitlgdo, devendo Çonstar

esclarecimentos reiativos aos Jins e razões do pedida.

If/. As Certidões de Baixa de Insciçõo' de Busca e de Nado Consta

serõo protocalizadas e .foruecidas respeitando as atribuições dos orgãos desÍa SecreÍaria

estcbelecidas nc Decreíc 6270195.

V. A Certidão Negalrva de DebÍto, inclxsive de pessoa §sica, sera

protocolizada e foruecida pelo Departamento de Cobronça ÁdministraÍiva da Dívida Ativa.

' W. Quanda se rrãfar de pexoa .iurtdica r4o jnlg!Üa no Cadasfto

Fi;1gq] do Munícípio e141e_não tenha déhito com a Fazenda Líunicipal, será emitida "Certidão de "'
Nada Consta" peto Oàpàítamenio de Atividcdes Eçanômicas e Sociais.'

/ ,71. ?'{do sera emitida "Certidão ?'Íegativa de Debito" para empre§as

não inscritas no Cadastro de Átividades Econômicas e Sociais desta Secretaria.

Wíí. Os orgãos responsaveis pelo fornecimento da.ç certidões

manterão re§stros dss certidões emitídas em seqiiência numérica obigatôria.

H. Em cqso de cancelamenta de çertidão por quaÍquer

deverá ser e.fetuaclo o registro consíando a causa do cancelamento e arquivada a
cancelada.

X. Á certidão deverá ser expedida ftos terffiüs em quefor requerida,

e sera fornecida ou terá indeferido o pedido no prazo mritrqa de I 5 (quinze) dias a partir da data
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"-<X!. Á Cevtidãa de Dados Cadastrais deve se limitar a infonnar
somente o qae constar do Cadastro Fisçal.

Xí|. O pedido de Certidão de Baixa, Negaüva de Déhito de Imóveis,

de Dados {Jadastrais, de Busca e de l,lada Cotsta *ãa obedecerá o disposto fio ltem lll desto

Portsria, devendo, no entanto, constar a nome, CPF ozt CGC ou RG tio interessado no corpo da

certidão.

X7ÍÍ- Çuardo .se traiar de "CerÍidão Negativa de Déhita" de um

tributo especí.fico c certitÍão será-fornecida pe{o argão responsâvel pelç arrecadação da tribuÍo.

À7ír. Çaando o contribuinte estiver pagando sea ãebito

parceladawente deverá çonsíat, obrigaíoriameftte, da Certidão l,le4ativa de Débito (1 origeffi do

déhiÍo, a r1uantidade de parceÍa, o vaÍor do dehito e outraç informações tlae o titular da órgão

em! ssor.ju Igar necessàri as.

)t/. C pedido de Certidão Negaüva de I)ébito de pessoajurídica ccm

sua inscriÇão municipal baixada de ofrcio sera imediatamente irude.ferida e o €xpedier!íe sera
encaminhado ao !)epariameatu de Átividades Eco*ômicos e Sociais para os procet*menfosf.scats

à Xte No caso da efipresa presÍadora de seniços baixada de oJicio a

expediente deverá ser enccmi*hado- também, q{} DeperÍomento de lmpcsÉas Mobiliarios. n

o contrihuinte
acréscimos.

que le1xar de p*gar a
con§derado, tanbém, em debito com a Fazenda Muruicipal
rrihuto denrro do nra=o e.çrahelecido pflno llogfim?nta àçem-.-

]{!.111. As certidões serão assinadas pelo fancionaio oue a DreDsrou e
peio Direior dç Depçríameftlo e. na sua.íblÍa, pelo Gerercie d* Divisão respa?zstrlel pela emissão.

"ü}: O titular do í)epartamento de. Cohrança Ádministrativa da

Dí;;ç1ç Ativa de§pptara um.funcionano respot'tsdvel peÍa preparaÇõo e. cofiÍrole cias Certidões
){egativas de DébiÍo.

,\:í. As ceríidões emifidas por processãr?tenÍo e[e*ónico de dados

dispensa** e acsifiaiuro do rtncionario.

NA. Às certidões terão va[idarle ile noventa dias.

YiÍi. Ás certidões .serão encatainhadas üre{erencialmente celos

correios, sem qualquer despesa para o corztribuinte.

.\1171L .4s ceridões fião eftcamiilhadas pelos cateios serão en

contra recíbo, o quer?r. a-s reqaerer.

,Y771;. O orgão encarregado pela emissõa de Certidão Negativa de

Débito terá acessa ü todas as informações das coftíribuifites constüúes dç §sÍem.a de

pracessúmento de dados de,çio Secreíaria.

-L\1". llão 
q 
será j-ornecicio peio l)ep*rt*nenro de Cobrança

Ádministr{lÍiva da I)ívida Átiva qualqtter oatro documento que cornprove a não existência Ca

dehito ca*t a Fazendo 4,*tnidnal nue não .ceia a "Certiãão Neçativo de {lehito"
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XXí,T. Eslá s coilrüÍrço da Ímo para ablmçõa de certidões

<ie a{x*d$ *xst o tÍistrxtato wstirlig* 5e,.Ínçisç)iXXI?, "h" ds Lonstilaiçâts Fetler<tl"

)3?E-{)§ 
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.,pni.çsns ssrôo resÇlvitkss peks Secretárfu fuí.unicipal e}e

l;azendo-

lç{çncla, lxsrtanlo, a qaem o conhecimeni<s desla Psrtwio WrleÍ.cer, qae

G ciln pttÉ e a ji:ça cumprir Iàç i*ieirãrnenle coÍ/r{) nela se üorliitfi.

=vbÍia Reílünde, 2i de nove*rhro de 2Ü*2
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