
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO                        
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ                                         
SECRETARIA DE FAZENDA 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Fazenda. 

GUICHÊ 08. 
 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO  
 

REQUERENTE: 
Nome: 

 

CPF/CNPJ: ______________________, End. Corresp: ________________________________________, 
Nº ______, Compl: _______________, Bairro: ______________________________________________ 

Cidade: ____________________, UF: ____, CEP: _______________Tel. Contato: ______________requer 
a V.Sª. o PARCELAMENTO do(s) débito(s) em nome de: 
____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________  na forma 
 

Legislação Tributária em vigor:_____________________________________________________ relativo 
a____________________________________________________________________________________
em _______________________ parcelas. 
 
   Declara neste ato, estar ciente de que o débito será atualizado até a data do 
deferimento do pedido de parcelamento. E que a falta de pagamento de uma parcela até o 
vencimento da parcela seguinte importa na rescisão automática do contrato de parcelamento, sendo 
que o saldo remanescente será INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA na forma da L.M. 379/97 (CTM) e 
alterações previstas nas Leis Municipais 510 e 616 de 2001. Este requerimento implicará confissão 
irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos pelo parcelamento em nome do sujeito passivo, na 
condição de contribuinte ou responsável, configurará confissão extrajudicial nos termos dos arts. 
348, 353 e 354 da Lei nº 5869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC) e sujeitará 
o requerente à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas. 
 
- Documentos a serem anexados: 
 
Xérox: Identidade/ CPF ou CNPJ/ Comprovante de residência/ Atestado de óbito/ Contr° locação/  
Contr° de compra e venda/ Autorização c/firma reconhecida/ Certidão de casamento e ou 
nascimento.; 
(    ) No caso do procurador, inventariante, tutor, sócio, etc., juntar documento comprobatório. 
(    ) No caso de  ISS/HABITE-SE  se o  atual  proprietário não  estiver  regularizado  junto  ao  cadastro 

imobiliário anexar contrato de compra e venda ou documento comprobatório. 
 
OBSERVAÇÃO: O não atendimento as exigências dos documentos a serem anexados implica no 
indeferimento do pedido de parcelamento. 

 
Nestes termos, 

Pede deferimento 
 
 

Barra do Piraí,______de_________________de _________. 
 

______________________________________ 
ASSINATURA  DO REQUERENTE. 


