
PROGRAMA ESPECIAL DE
RECUPERAÇÃO FISCAL
PERF 2021



Contato Prefeitura: (19) 3186-9000
Contato Receita: (19) 3186-9010 

Agende seu atendimento através do link: 

www.prefeitura-de-charqueada.reservio.com

www.charqueada.sp.gov.br



1 – O que é o PERF 2021?
O Programa Especial de Recuperação Fiscal - PERF 2021 é um
programa que visa dar oportunidade de regularização fiscal de dívidas
tributárias e não tributárias, de pessoas físicas e jurídicas, inscritas em
dívida ativa, que os cidadãos possuírem perante a Fazenda Pública
Municipal de Charqueada.

3 – O que são débitos consolidados?
É a soma de todos os débitos que o cidadão possuir com a Fazenda
Pública Municipal de Charqueada, acrescidos dos encargos e
acréscimos legais.

2 – Como funciona esse programa?
Esse programa visa à exclusão ou redução de juros 
de mora e de multa moratória, nos seguintes termos:
2.1. Para quem quiser quitar seus débitos consolidados 
à vista, o programa oferece desconto de 100% (cem por cento) 
de juros de mora e de multa moratória;
2.2.2.2. Para quem quiser parcelar seus débitos consolidados entre 
2 (duas) e 6 (seis) vezes, o programa oferece desconto de 90% 
(noventa por cento) de juros de mora e de multa moratória;
2.3. Para quem quiser parcelar seus débitos consolidados entre 
7 (sete) e 12 (doze) vezes, o programa oferece desconto de 80% 
(oitenta por cento) de juros de mora e de multa moratória;
2.4. Para quem quiser parcelar seus débitos consolidados entre 13
(treze) e 24 (vinte e quatro) vezes, o programa oferece desconto de(treze) e 24 (vinte e quatro) vezes, o programa oferece desconto de
50% (cinquenta por cento) de juros de mora e de multa moratória;
2.5. Para quem quiser parcelar seus débitos consolidados entre 25
(vinte e cinco) e 60 (sessenta) vezes, o programa oferece desconto 
de 40% (cinquenta por cento) de juros de mora e de multa moratória;



4 – Todos os débitos existentes na Fazenda Pública Municipal de
Charqueada poderão fazer parte desse programa?
Não, o programa PERF 2021 não abrange:
4.1. Os débitos decorrentes de multas de infrações de trânsito dos
últimos 5 (cinco) anos, em razão de estarem submetidas às regras
estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que ainda se encontram no cadastro do DETsetembro de 1997, que ainda se encontram no cadastro do DETRAN
SP;
4.2. Os débitos decorrentes de natureza contratual;
4.3. Os débitos decorrentes de indenizações devidas à Fazenda Pública
Municipal de Charqueada, SP, oriundas ou não de condenação judicial;
4.4. Os débitos decorrentes de multas, ressarcimentos e despesas
oriundas de contrato, convênios, parcerias, auxílios e subvenções
firmados com o Município de Charqueada ou dele recebido, cujasfirmados com o Município de Charqueada ou dele recebido, cujas
contas tenham sido rejeitadas administrativamente ou pelo Tribunal de
Contas;
4.5. Os débitos decorrentes do Simples Nacional, por conter regras
específicas para parcelamento fixadas pela União

5 – Para realizar o parcelamento, é necessário o pagamento de
alguma entrada?
Sim. O contribuinte tem até o 1º (primeiro) dia útil posterior 
a data da assinatura do Termo de Adesão para efetuar o 
pagamento da primeira parcela. O não pagamento da 
primeira parcela implica no cancelamento automático 
do parcelamento.do parcelamento.

6 – Quais são as hipóteses em que o cidadão poderá ser excluído
desse programa?
O cidadão poderá ser excluído do programa PERF 2021 nas seguintes
situações:
6.1. Inobservância das exigências previstas na Lei Complementar nº
237, de 25 de fevereiro de 2021;
6.2.6.2. Não pagamento da primeira parcela do parcelamento;
6.4. Não pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas do parcelamento;
6.5. Não pagamento de 6 (seis) parcelas alternadas do parcelamento;
6.6. Decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa
jurídica;
6.7. Cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da
cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir
solidariamente com a cindida as obrigações do PERsolidariamente com a cindida as obrigações do PERF.



7 – Como que faz para fazer parte desse programa?
7.1. Os interessados deverão preferencialmente fazer o
agendamento online pelo link https://prefeitura-de- charqueada.reservio.com;
7.2. Aqueles que não tiverem acesso à internet ou dificuldades
no agendamento, poderão fazer a adesão diretamente no setor da
Receita no prédio da Prefeitura Municipal. 
7.3.7.3. Antes da adesão, o contribuinte deverá solicitar uma simulação 
de seus débitos consolidados com as reduções previstas nesse programa.
7.4  Após a simulação, deverão preencher e assinar os seguintes
documentos:
I) Termo de Desistência de Impugnação ou Recurso
Administrativo;
II) Pedido de Desistência de Parcelamentos Anteriores;
III) III) Pedido de Parcelamento de Débitos - PEPAR;
IV) Declaração de Inexistência e/ou Desistência de Discussão
Judicial;
V) Termo de Renúncia
VI) Termo de Confissão de Dívida
7.5. Após a assinatura dos documentos acima, será impressa:
a) A parcela única (em se tratando de pagamento à vista);
b) A primeira parcela do parcelamento (em se tratando deb) A primeira parcela do parcelamento (em se tratando de
débitos parcelados). 
7.4. Após, e em se tratando de parcelamento, o atendente irá
explicar ao cidadão as formas de impressão das demais parcelas.



8 – Quais documentos são necessários levar à unidade de
atendimento para fazer parte desse programa?
O cidadão, ao ingressar na unidade de atendimento, deverá portar os 
seguintes documentos:
8.1. Caso os débitos estejam em seu nome: cópias simples de
RG e CPF ou da CNH. OBS: Caso o cidadão queira delegar essa função 
para terceira pessoa, deverão ser apresentados na unidade de para terceira pessoa, deverão ser apresentados na unidade de 
atendimento: cópias simples de RG e CPF ou CNH do cidadão e da 
pessoa que está fazendo o parcelamento em seu nome bem como 
de procuração preenchida cujo modelo estará disponível no site
https://www.charqueada.sp.gov.br, no link correspondente ao PERF
2021
8.2. Caso os débitos estejam em nome de pessoa jurídica:
cópias simples do contrato social/estatuto bem como de RG e CPF oucópias simples do contrato social/estatuto bem como de RG e CPF ou
CNH do sócio gerente ou do diretor com poderes de gestão, que será a
pessoa que deverá aderir ao programa.



OBS: Caso o sócio gerente ou o diretor com poderes de gestão
queira delegar essa função para terceira pessoa, deverão ser
apresentados na unidade de atendimento: cópias simples do contrato
social/estatuto, de RG e CPF ou CNH do sócio gerente ou do diretor
com poderes de gestão e da pessoa que está fazendo o parcelamento
em seu nome bem como de procuração preenchida cujo modelo estará
disponível no site disponível no site https://www.charqueada.sp.gov.br, no link
correspondente ao PERF 2021
8.3. Caso os débitos consolidados estejam em nome de pessoa
falecida: cópias simples de RG e CPF ou CNH do inventariante ou do
administrador provisório ou de todos os herdeiros (caso não tenha
inventariante ou administrador provisório). OBS: Caso as pessoas previstas 
no item 8.3. queiram delegar essa função para terceira pessoa, deverão ser 
apresentados na unidade de atendimento: cópias simples de RG e CPF ou CNH apresentados na unidade de atendimento: cópias simples de RG e CPF ou CNH 
do inventariante ou do administrador provisório ou de todos os herdeiros
e da pessoa que está fazendo o parcelamento em seu nome bem como
de procuração preenchida cujo modelo estará disponível no site
https://www.charqueada.sp.gov.br, no link correspondente ao PERF
2021
9 – Qual é o prazo que os cidadãos possuem para aderirem a esse
programa?programa?
Os interessados tem até o dia 28/05/2021 para solicitarem o
parcelamento especial, findo o qual cessará a oportunidade de
regularização prevista no programa PERF 2021. 




