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ORIENTAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL, POR 

FORÇA DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

• A Procuradoria Fiscal não realizará ações de cobrança administrativa durante o 

período de isolamento social decorrente da epidemia de (COVID-19), conforme o 

Decreto nº 13.517/2020, que determinou a suspensão da cobrança da dívida ativa até 

10 de abril. Assim seguirá enquanto durarem as medidas. 

• Seguindo a norma municipal, os parcelamentos que completarem 3 parcelas, 

contínuas ou intercaladas, sem pagamento no período não serão rescindidos, assim 

como aqueles que completem 180 dias sem pagamento de qualquer parcela. 

• Aqueles que já se encontravam em situação de rompimento antes de 20 de março de 

2020 deverão regularizar sua situação assim que as medidas de contenção da 

epidemia terminarem, para que não tenham seu parcelamento rompido. A 

regularização pode ser requerida antes também, através do e-mail de atendimento 

que segue abaixo. 

• Durante o período de isolamento social decorrente da epidemia de (COVID-19), as 

cartas de notificação de débitos não serão enviadas. Aqueles que já receberam suas 

cartas podem procurar a Procuradoria Fiscal através do e-mail que segue abaixo. 

• Não será apresentado a protesto nenhum tipo de certidão da dívida ativa durante o 

isolamento social decorrente da epidemia de (COVID-19). Aqueles que tiveram títulos 

protestados em seu nome também devem procurar o e-mail de atendimento abaixo, 

neste período.  

• O município continuará realizando a inscrição dos débitos em dívida ativa, porém não 

serão tomadas as medidas administrativas de cobrança prévia durante o isolamento 

social decorrente da epidemia de (COVID-19). Os ajuizamentos de débitos com prazo 

de prescrição se esgotando continuarão normalmente. 

• Os processos administrativos referentes à dívida ativa estão com seus prazos 

suspensos durante o isolamento social decorrente da epidemia de (COVID-19), na 

forma do Decreto nº 13.521/2020. A abertura de novos processos administrativos 

deverá ser feita através do e-mail de atendimento que segue abaixo, durante este 

período. 

• As certidões negativas e as certidões positivas com efeito de negativa de débitos 

municipais geradas pela Procuradoria em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Fazenda estão prorrogadas por 90 dias desde a publicação da Resolução Conjunta 

PGM/SMF nº 01, de 25 de março de 2020. 

• O contribuinte que quiser retirar guia para pagamento à vista ou realizar novo 

parcelamento de débito, durante o isolamento social decorrente da epidemia de 

(COVID-19), pode utilizar o endereço eletrônico http://pgm.niteroi.rj.gov.br/ e seguir 

as orientações que estão na página principal. 
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• O atendimento aos contribuintes será realizado sempre pelo e-mail abaixo, tendo em 

vista que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro restringiu o acesso ao 

público durante o período de contenção da epidemia de (COVID-19), nas suas 

dependências. 

As medidas acima permanecerão pelo prazo previsto nas normas municipais de regime 

especial de combate à epidemia de (COVID-19), em relação à dívida ativa. 

A Procuradoria Geral do Município vem criando ferramentas de auto-atendimento on-line, 

que serão publicadas assim que estiverem prontas. Além disso, estudos de normas que 

possam melhor atender à situação dos contribuintes, durante e após este período, estão 

sendo analisadas, em atenção à situação excepcional que atinge os cidadãos.  

CANAL DE ATENDIMENTO: 

E-mail: atendimentoppf@pgm.niteroi.rj.gov.br 

Atenciosamente, 

FELIPE MAHFUZ DE ARAUJO 

Subprocurador Geral Tributário/Fiscal 


