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SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

1. Emissão de Guias de Imposto 

 

O que é o serviço? 

Assim como outros serviços, a Prefeitura de Carmo do Rio Verde disponibiliza mais 

esta comodidade ao contribuinte. O cidadão ou prestador de serviços, poderá solicitar 

sua guia de imposto no site da prefeitura em poucos cliques e na comodidade do seu 

computador, ou presencial de forma rápida e sem burocracia.   

Solicitação de informações acerca do lançamento e cálculo do imposto para 

estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e de profissionais 

autônomos. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Documentos Pessoais (nome completo, telefone, endereço). 

⬧ O serviço pode ser solicitado pelo responsável legal, responsável contábil ou 

representante legalmente constituído através de carta de autorização ou 

procuração. 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Solicitação do usuário. 

⬧ Emissão da guia. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 62 3337-6946 ou 3337-6357 

⬧ E-mail:   pmcrv.compras@hotmail.com  

⬧ Presencial: Rua Alfredo Násser, nº 05, Centro 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Imediato  

Formas de prestação: 

Por sistema web. 

Presencial  

Taxas e Preços: 

Valores dos serviços devem ser consultados no departamento arrecadação. 

mailto:pmcrv.compras@hotmail.com
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Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao  

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

  

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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2. Emissão de taxas municipais 

 

O que é o serviço? 

taxas emitidas pela Prefeitura de Carmo do Rio Verde, para realização de serviços públicos. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Documentos Pessoais (nome completo, telefone, endereço). 

⬧ O serviço pode ser solicitado pelo responsável legal, responsável contábil ou 

representante legalmente constituído através de carta de autorização ou 

procuração. 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Solicitação do usuário. 

⬧ Emissão da guia. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 62 3337-6946 ou 3337-6357 

⬧ E-mail:   pmcrv.compras@hotmail.com  

⬧ Presencial: Rua Alfredo Násser, nº 05, Centro 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Imediato  

Formas de prestação: 

⬧ Por sistema web. 

⬧ Presencial 

Taxas e Preços: 

Valores do serviço deve ser consultado no departamento arrecadação. 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao  

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

  

mailto:pmcrv.compras@hotmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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3. Emissão de notas fiscais 

 

O que é o serviço? 

A Nota fiscal de prestação de serviços é um documento eletrônico que substitui a NFPS 

impressa. Da mesma forma que a nota impressa, a NFPS-e documenta a prestação de 

serviços e fornece todos os dados necessários á apuração e/ou lançamento do ISS. Por 

ser um documento eletrônico, a NFPS-e simplifica as rotinas dos prestadores de 

serviços, agregando agilidade e segurança para os cidadãos. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

Preencher a solicitação e enviar online, ou apresentar documentação pessoa física ou 

jurídica de forma presencial. 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Termo de solicitação de acesso 

⬧ O cadastro de usuário para solicitação de acesso á emissão de nota fiscal de 

serviço eletrônica. 

⬧ O serviço possibilita o cadastro e a emissão de notas fiscais eletrônicas. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 62 3337-6946 ou 3337-6357 

⬧ E-mail:   pmcrv.compras@hotmail.com  

⬧ Presencial: Rua Alfredo Násser, nº 05, Centro 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

Imediato 

Formas de prestação: 

⬧ Por sistema web. 

⬧ Presencial 

Taxas e Preços: 

Valores do serviço deve ser consultado no departamento arrecadação. 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao. 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

mailto:pmcrv.compras@hotmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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4. Emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) 

 

O que é o serviço? 

A CND é um meio de comprovar que o contribuinte não possui débitos junto ao 

município. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Pessoa física apresentar o requerimento, CPF e RG, comprovante de residência.  

⬧ Pessoa Jurídica- CNPJ 

Principais Etapas do Serviço 

⬧ Pessoa Física: O contribuinte solicita CND, o setor de tributação efetua o 

cadastro e emite a taxa, após o pagamento é feita a retirada no setor. 

⬧ Pessoa Jurídica: O cadastro e a retirada são feitos via internet no portal do 

cidadão 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 62 3337-6946 ou 3337-6357 

⬧ E-mail:   pmcrv.compras@hotmail.com  

⬧ Presencial: Rua Alfredo Násser, nº 05, Centro 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

imediato 

Formas de prestação: 

⬧ Por sistema web. 

⬧ Presencial 

Taxas e Preços: 

Valores do serviço deve ser consultado no departamento arrecadação. 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de:  http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

mailto:pmcrv.compras@hotmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao

