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DECRETO Nº 12.285 DE 18 DE AGOSTO DE 2016. 

 
Regulamenta as normas relativas ao 

parcelamento de débitos com a 

Fazenda Pública do Município de Nova 

Venécia Art. 345 ao Art. 350 da Lei 

Municipal nº 1953/93 – Código 

Tributário Municipal. 

 

 

O Prefeito Municipal de Nova Venécia, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo art. 64, inciso XXI, da 

Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei 

Municipal nº 1953/93 – Código Tributário Municipal,atendendo o 

solicitado através do Mem.nº210/2016/SEFI/GAB, protocolizado 

sob o nº 475359, datado de 18 de agosto de 2016,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º Os débitos com a Fazenda Pública Municipal poderão 

ser pagos na forma abaixo: 

 

I – Em tantas parcelas mensais e consecutivas quanto forem os 

meses de referência do tributo em atraso até o limite máximo 

de 12 (doze) parcelas no caso de créditos ainda não 

constituídos denunciados espontaneamente pelo devedor ou 

responsável; 

 

II – Em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e 

consecutivas, quando originados de lançamento de ofício ou 

inscritos em Dívida Ativa. 

 

Art. 2.º No parcelamento de que trata o artigo anterior serão 

obedecidos os seguintes critérios: 

 

I – para Pessoa Física nenhuma parcela poderá ser inferior a 

13 (treze) VRM-Valor de Referencia Municipal, Para Pessoa 

Jurídica nenhuma parcela poderá ser inferior a 35 (trinta e 

três) VRM-Valor de Referencia Municipal; 

 

II – o pagamento das parcelas será feito pelo valor da VRM 

vigente no dia do pagamento; 

 

III – o não pagamento de qualquer parcela de débitos não 

inscritos em Dívida Ativa no prazo superior a 60 (sessenta) 

dias implicará o cancelamento do parcelamento e, 

consequentemente, inscrição do débito em Dívida Ativa;  
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IV – o não pagamento de qualquer parcela de débitos inscritos 

em Dívida Ativa no prazo superior a 60 (sessenta) dias 

implicará o cancelamento da concessão do parcelamento, nas 

condições contratadas; 

 

V – no caso de cancelamento previsto no inciso IV, será 

permitido o reparcelamento de débitos nas seguintes condições: 

 

a) Pagamento integral e à vista de no mínimo 10% (dez por 
cento) do valor do débito remanescente, obedecido o 

limite estabelecido no inciso I, deste artigo; 

b) Parcelamento do restante do débito segundo as condições 
previstas neste Decreto. 

 

VI – o não pagamento de qualquer parcela do débito do 

reparcelamento previsto no inciso V (cinco) no prazo superior 

a 60 (sessenta) dias implicará o cancelamento do 

reparcelamento e sua imediata cobrança judicial, não sendo 

admitido sua repactuação. 

 

Art. 3.º O não pagamento das parcelas nas datas de seus 

vencimentos implicará aplicação de multas e juros conforme 

previsto na legislação em vigor. 

 

Art. 4.º A concessão do parcelamento será efetuada através do 

Termo de Confissão da Dívida e Parcelamento, anexo I, aprovado 

por este Decreto, onde deverá constar: 

 

I – assinatura do devedor; 

II – CPF ou CNPJ; 

III – inscrição municipal e endereço; 

IV – declaração discriminada do crédito a ser parcelado 

(tributos, juros e multas que deram origem a dívida); 

V – valor total da dívida; 

VI – números de parcelas concedidas; 

VII – valor de cada parcela; 

 

Parágrafo Único. Recebidos os documentos, a repartição 

fazendária competente efetuará os cálculos para atualização do 

débito do sujeito passivo e promoverá a sua consolidação. 

 

Art. 5.º Poderá ser consolidado novo pedido de parcelamento, 

devendo, neste caso, ser formalizado obrigatoriamente um novo 

processo. 
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Art. 6.º Uma vez encaminhada a certidão de Dívida Ativa à 

Procuradoria Jurídica para Execução Fiscal, poderá ser 

promovido o parcelamento do débito, obedecidos os critérios 

estabelecidos neste Decreto.  

 

Art. 7.º Os processos de parcelamento terão prioridade em seu 

andamento, devendo estar decididos no prazo de 15 (quinze) 

dias contados da data do recebimento do pedido. 

 

Art. 8.º O presente Decreto aplica-se, no que couber, aos 

pedidos de parcelamento pendentes ou concedidos antes da 

entrada em vigor deste Decreto. 

 

Art. 9.º Os formulários e procedimentos necessários para 

cumprimento do presente Decreto, serão definidos e aprovados 

pela Secretaria Municipal de Finanças. 

 

Art. 10 A cobrança dos créditos na forma deste Decreto, poderá 

ser efetuado através de boletos de cobrança bancária, emitidos 

pela repartição fazendária. 

 

Art.11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

e revoga o Decreto 3.392 de 01 de Julho de 1999. 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.  

 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 18 dias do mês de 

agosto de 2016. 

 

 

 

Mário Sérgio Lubiana 

Prefeito  
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ANEXO I 

 

TERMO NÚMERO: _____/____ 

 
PARCELAMENTO:          PROCESSO: ____/____/_____  

REQUERENTE:  

CPF/CNPJ:  

ENDEREÇO:  

CONTRIBUINTE:  

 

O infra - assinado compareceu a Prefeitura Municipal de Nova 

Venécia e perante ao responsável pela Divisão da Receita 

Municipal, declarou que: 

 

1- Reconhece a exatidão do seu débito, abaixo discriminado, 

para com a Fazenda Pública municipal expresso em reais. 

 

2- Renuncia, expressamente a qualquer contestação quanto ao 

valor e procedência da dívida ora confessada e reconhece o 

direito da Fazenda Pública Municipal de apurar, a qualquer 

época, a existência de outras importâncias devidas, não  

incluídas neste termo. 

 

3- Se compromete a pagar o débito, conforme parcelamento e 

prazos fixados neste termo. 

 

4- O não pagamento de qualquer parcela no prazo fixado, por 

tempo superior a 60 (sessenta) dias, implicará no cancelamento 

da concessão e consequente remessa do débito a Procuradoria 

Geral  para execução , na forma da legislação em vigor. 

 

5- Reconhece que a falta de pagamento de qualquer parcela na 

data prevista para o seu vencimento, implicará na aplicação  

da multa de 2% e juros de 1% ao mês. 

 

6- Reconhece que a assinatura do presente termo não importa 

em novação da dívida que continua firme e valiosa para todos 

os fins de direito, inclusive para cobrança através de 

execução judicial. 

 

7- Por sua vez, o Município aceita a proposta de parcelamento 

do REQUERENTE, e elabora o presente termo, reservando-se o 

direito de exigir, caso haja inadimplência do devedor, 

reajustar o saldo devedor, lançando-o em Dívida Ativa, a fim 

de exigir judicialmente com os acréscimos legais e custas 

processuais. 
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TERMO NÚMERO: _____/____ 

 
PARCELAMENTO:            PROCESSO:_____/_____/_____  

REQUERENTE:  

CPF/CNPJ:  

ENDEREÇO:  

CONTRIBUINTE:  

 

 

ORIGEM DOS DEBITOS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA 
Ano Venci

mento 

Inscr

ição 

Déb. Vl. 

Atual 

Multa Multa 

I 

Multa 

H 

Juros Corre

ção 

Vl. 

Total 

           

           

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS 

PARCELA VENCIMENTO VALOR TOTAL 

1   

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 

 

 

 

NOVA VENECIA – ESPIRITO SANTO,_____ DE __________ DE ______. 

 

 

 

 

___________________________      ______________________ 

Contribuinte ou Responsável      Divisão de Tributação 

 


