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§ 2º - O parcelamento da dívida, uma vez efetivado, implica adesão aos prazos e condições 
estipuladas no termo do acordo, bem como confissão de dívida; 
§ 3º - O atendimento poderá ser de forma individual e com agendamento prévio (via 
telefone: (12) 3607-0100 ou WhatsApp: (12) 99241-1315; 99120-1335; 99216-4932 e 99231-
1222. 
§ 4º - Em caso de parcelamento, para participar do Programa de Valorização ao Bom 
Contribuinte – PVBC, o contribuinte deverá assinar o termo de confissão de dívida; 
§ 5º - O parcelamento do débito em fase de execução fiscal não dispensa o pagamento das 
custas processuais, diligências, emolumentos e honorários advocatícios. 
a) Na existência de mais de um processo de execução fiscal os débitos poderão ser reunidos 

em um único acordo, devendo pagar as custas processuais, diligências, emolumentos e 
honorários advocatícios de cada processo. 

 
§6º - A suspensão ou extinção da Execução Fiscal fica condicionada ao recolhimento das 
custas e despesas processuais em se tratando de débito(s) objeto de cobrança judicial e a 
entrega no setor de execução fiscal do Município do comprovante de recolhimento. 
 ARTIGO 6º - O(s) pagamento(s) previsto(s) na presente Lei deverá(ão) ser 
firmado(s), pelo próprio contribuinte-devedor ou por procurador devidamente constituído e 
com poderes para tanto ou por possuidor ou mero detentor, sobre o valor total ou parcial 
do(s) débito(s) apurado(s) elaborando-se o(s) respectivo(s) termo de Acordo contendo os 
valores individualizados. 
§ 1º - O possuidor poderá provar sua condição para firmar o acordo através de conta de 
consumo dos últimos 90 (noventa) dias; 
§ 2º - No ato em que firmar o acordo, o signatário deverá apresentar cópia e original dos 
documentos pessoais e, se necessário, das contas de consumo e/ou procuração, ficando 
retida a cópia do documento pessoal e/ou conta de consumo e a procuração original, devendo 
ser acostada(s) ao termo de acordo; 
§ 3º - O fato de ter firmado o presente acordo não gera o reconhecimento da posse ou 
propriedade pela Prefeitura. 
 ARTIGO 7º - O ingresso no Programa de Valorização ao Bom Contribuinte – 
PVBC impõe ao sujeito passivo a aceitação plena e irretratável de todas as condições 
estabelecidas nesta lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida relativa todos 
os débitos nele incluídos, com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito 
correspondente, produzindo os efeitos previstos no art. 174, parágrafo único, do Código 
Tributário Nacional e no art. 202, inciso VI, do Código Civil. 


