PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA
TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL
REQUERENTE

CPF/CNPJ

END.

Nº

BAIRRO

COMPLEMENTO

CIDADE

CEP

TEL.

UF

E-mail

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
LOGRADOURO

Nº

LOTEAMENTO

QUADRA

BAIRRO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

COMPLEMENTO

LOTE

DÍVIDA DECLARADA
DÉBITO

Nº DE PARCELAS

R$

POR PARCELA

EXERCÍCIO(S)

TRIBUTO

R$

Pelo presente Termo, declaro-me devedor, em caráter irrevogável e irretratável, da Fazenda do Município de São Pedro da
Aldeia da importância arrolada.
A importância ora declarada, apurada e registrada respectivamente, no processo e na Certidão de Dívida Ativa acima
mencionados, é proveniente de débito fiscal referente ao Tributo acima declarado, de corrente da inscrição indicada.
O contribuinte concorda desde já que, com o ato de deferimento deste pedido, considerar-se-á formalizado oacordo de
parcelamento do débito fiscal neste próprio termo, obrigando-se as partes a cumprir as condições ora pactuadas, sem qualquer
ânimo de inovar o débito fiscal.
Nos termos previstos na legislação concessiva do benefício fiscal, o contribuinte deverá efetuar o pagamento das parcelas por
meio de boletos de cobrança bancária, a serem emitidos pela Fazenda Pública e enviados diretamente para o endereço acima
informado.
No caso de atraso no pagamento das parcelas serão devidos juros de mora com a tabela constante na Lei Complementar
032/02 até o limite de 10%.
O contribuinte declara-se ciente e concorda, que vencidas e não quitadas 03 (três) parcelas consecutivas, perderá os benefícios
deste parcelamento, sendo procedido no caso de crédito não inscrito em Dívida Ativa, a inscrição do remanescente para cobrança
judicial em se tratando de crédito já inscrito em Dívida Ativa, proceder-se-á a imediata cobrança judicial do remanescente.
Na apuração do saldo remanescente do débito fiscal, deverão ser reduzidos os pagamentos parciais eventualmente efetivados
pelo Contribuinte, em decorrência do presente parcelamento.
Fica eleito o Foro da Comarca de São Pedro da Aldeia para dirimir qualquer controvérsia originária deste instrumento.
E para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, o Contribuinte firma o presente termo em 02 (duas) vias.
Caso haja débito indevido registrado no sistema de informática da Dívida Ativa, Favor anexar a este, cópia do comprovante de
pagamento.

São Pedro da Aldeia, _____/ ____________/ ______.
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