
0021179/2022Nº:

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Contribuinte: K G CARDOSO ROSA LTDA

22/11/2022

23/10/22 17:59

Validade:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam, nesta data a(s) seguinte(s)
pendência(s) descriminadas abaixo

• Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa por determinação
judicial/administrativa.
• Irregularidade cadastral.
• Ausência de declarações.
• Irregularidades de recolhimento de dívidas parceladas.
• Débitos/processos em aberto, relativos ao sistema da seguridade social.

Perante a Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ

CPF/CNPJ: 22.168.551/0001-00

Emitida em:

• Certidão emitida nos moldes da Lei Municipal n° 429, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2020 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto n° 191/2019, conforme descrição
abaixo:
• Caso o contribuinte já tenha efetuado pagamento dos débitos fiscais lançados pela Fazenda Pública Municipal,
necessário a apresentação dos comprovantes de recolhimento no(a) Departamento de Administração Municipal
(DAM).
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo VI, do Decreto n° 191/2019.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a
titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

Perante a Procuradoria-Fiscal do Município de PARAUAPEBAS (PF/PGM):

• Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa por determinação
judicial/administrativa.
• Inscrições ativas.

PARAUAPEBAS (PA), aos 23 dias do mês de Outubro de 2022

Observações:
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