SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SETOR TRIBUTÁRIO / FUNDÃO-ES

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DA LEI 1.006/2014
Modalidade requerida, para débitos até 19 de Setembro de 2.014:
(

) Pagamento à vista;

(

) Parcelamento em até 30 (Trinta) Prestações Mensais;

(

) Parcelamento em até 60 (Sessenta) Prestações Mensais;

(

) Parcelamento em até 120 (Cento e Vinte) Prestações Mensais;

OBS: Parcela mínima para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica Optante pelo Simples Nacional - R$ 100,00
Parcela mínima para demais Pessoas Jurídicas - R$ 150,00

NOME/EMPRESA (devedor): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CPF/CNPJ (devedor): ______________________________________________________________
Inscrição Municipal : _______________________________________________________________
Telefone/fax: (____) _________________ E-mail: _______________________________________
requer PARCELAMENTO da dívida inscrita sob n° _________________________, Processo
Administrativo
Fiscal n° ___________________________________, em ___________
(_____________________________________________) parcelas mensais.
Declara que a respectiva dívida ativa:

□
□

não se encontra em cobrança judicial.

encontra-se em cobrança judicial, na Execução Fiscal nº ____________________,
bem como
□ que não há leilão designado nessa ação

□

há leilão designado na referida ação, marcado para _____/_______/______.

Declara, ainda, estar ciente, dos termos da Lei 1.006/2014, a presente solicitação importa
em confissão irretratável da dívida, cujo valor originário será atualizado monetariamente e
acrescido de juros de mora, do encargo legal de que trata a respectiva legislação municipal vigente,
e demais cominações legais e de que a formalização do parcelamento ficará condicionada ao
pagamento da primeira parcela a ser efetuado na forma e no prazo legal.
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Declara, por fim, ter conhecimento de que a falta de pagamento de 07 (sete) meses
consecutivos ou 09 (nove) alternados, implicará na imediata rescisão do parcelamento com
prosseguimento da execução.
______________________, ____ de ____________________ de ______

____________________________________
Assinatura do interessado ou Representante legal
Nome (de quem assina): _________________________________________________________
CPF: _______________________________ Telefone: (_____) __________________________
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