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TERMO DE ADESÃO A TRANSAÇÃOEDITAL DE TRANSAÇÃO POR ADESÃO PGMNº 1/2021
ADERENTE

Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ: ENDEREÇO:

O sujeito passivo acima identificado requer o TRANSAÇÃO do(s) débito(s) originário(s) da(s) seguinte (s) espécie
(s) de tributo (s): ISS IPTU ITBI TAXAS OUTROS: ________________________________________,
em__________ (____________________) parcela(s)com fundamento na. Lei n° 491, de 10 de agosto de 2021.
Período a ser transacionado
_______________________________________________________________________________________________________.
Número da Certidão de dívida ativa a ser transacionada:
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Esse termo de adesão de transação implica na adesão aos termos e condições estabelecidos na Lei nº 491, de 10 de agosto de 202
1 c/c Edital de Transação por Adesão PGM nº 1/2021 que rege a transação de créditos tributários e não tributário inscritos em
dívida ativa no Município de São Cristóvão e, se deferido, será formalizado por meio do pagamento da entrada, que configura
Confissão plena e irretratável do débito.

IDENTIFICAÇÃODODEVEDORPESSOAFÍSICA/JURÍDICAOUDOTITULAR,REPRESENTANTELEGALOUMANDATÁRIODEPESSOAJURÍDICA
Nome: CPF/CNPJ:
E-mail: Telefone:

OBSERVAÇÕES:
1. Para a efetiva formalização da transação, o termo de adesão da pessoa natural deverá ser encaminhado juntamente com cópiado Registo Geral - RG e Cadastro de Pessoa Física - CPF do devedor, quando o termo de adesão for feito por representante legaldeverá ser encaminhada cópia da procuração.
2. Para a efetiva formalização da transação, o termo de adesão da pessoa jurídica deverá ser encaminhado juntamente com cópiado Contrato Social atualizado; e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do devedor; e cópia do Registo Geral - RG eCadastro de Pessoa Física - CPF do sócio-administrador responsável perante o CNPJ.
3. Quando o termo de adesão for feito por representante legal deverá ser encaminhado juntamente com o termo de adesão, cópiado Registo Geral – RG, Cadastro de Pessoa Física - CPF e cópia da procuração.
4. todos os campos deste Termo de adesão são de preenchimento obrigatório
5. O presente documento é válido como protocolo do pedido de parcelamento, na data do recebimento do e-mail:transacao@saocristovao.se.gov.br
6. O e-mail enviado deve está preenchido com o assunto “TERMO DE ADESÃO DE TRANSAÇÃO”, se o assunto do e-mail nãofor preenchido o termo de adesão será arquivado sem ser analisado.

São Cristóvão,______de _ de Assinatura
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