
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA

Serviços prestados à população: Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

Secretária: Simone Pereira de Azevedo Pimenta

1. TRIBUTOS

-Lançamentos e emissão anual de guias de IPTU.

-Emissão anual e eventual de guias e alvarás de funcionamento

-Emissão fortuita de taxas e alvarás de demolição 

-Montagem de processos de alvarás de construção e habite-se

-Cadastro de pessoas físicas e jurídicas

-Cadastro econômico de inscrição municipal

-Recolhimento de ISSQN avulso

-Cadastro no sistema municipal de notas fiscais eletrônicas de prestação 

de serviços

-Orientação e manutenção do sistema de notas fiscais eletrônicas

-Inscrição de imóveis, bem como a retificação dos mesmos no cadastro 

imobiliário municipal

-Emissão  de  Certidões  Negativas  de  Débitos  municipais  de  pessoas 

físicas ou jurídicas.

-Emissão  de  Certidões  Negativas  de  Débitos  municipal  de  imóveis 

específicos.

-Digitação de certidão de avaliação de imóveis  rurais e urbanos

-Digitação de certidão de desdobro de imóveis

-Digitação de declaração de área remanescente 

-Digitação de certidão de logradouro

-Digitação de certidão de número

-Digitação de certidão de averbação

-Digitação de declaração para eventos de risco mínimo

-Digitação de declaração de isenção de IPI

-Digitação de declaração de isenção de ICMS



-Digitação de declaração de isenção de IPVA

-Digitação de certidão de anuência de isenção de ITBI

-Emissão de guias de ITBI, e preenchimento de formulário de ITBI

-Baixa de cadastro econômico e inscrição municipal

-Emissão  de  taxas  de  fiscalização  e  utilização  de  cemitérios 

(perpetuidade, sepultamento e exumação)

-Emissão de taxas licença para exploração de meios de publicidade

- Emissão de taxas de permissão de serviços de taxi.

-Emissão de taxa da vigilância sanitária

-Emissão de taxa de utilização de área de domínio público

-Emissão de taxa de numeração de imóveis

-Lançamentos anuais de débitos vencidos na dívida ativa

-Consulta e emissão de DAM, da dívida ativa

-Emissão de Certidão de Dívida Ativa

-Alimentação do SISOBRAS, quanto aos alvarás mensais de construção 

e Habite-se, emitidos.

Horário de atendimento: 07h00 às 11h30 e 13h00 às 16h30.

Local: Prefeitura Municipal de Turmalina.

E-mail: tributos@turmalina.mg.gov.br

Telefone: (38) 3527-1257

2. PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL

2.1. CADASTROS:

-CAEPF: inscrição ou alteração de dados;

-CAFIR: inscrição, alteração, cancelamento ou reativação;

-CNO: inscrição, alteração ou anulação por multiplicidade;

-CNPJ: inscrição, alteração e baixa.

-CPF: inscrição, alteração e regularização.

2.2. CERTIDÕES E SITUAÇÃO FISCAL

-Consulta pendências fiscal PF, PJ e imóvel rural;

-Certidão de regularidade fiscal;



-Certidão de obra.

2.3. DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS

-Cópia de declaração e recibos para PF - DIRPF, DIRF beneficiário e 

DITR);

-Cópia de declaração e recibos - GFIP, Perdcomp, Dacon, Dmed)

-Consulta pendência malha fiscal PF;

-Consulta restituição e situação fiscal DIRPF.

2.4. PAGAMENTOS

-Emissão de documentos de arrecadação - DARF e GPS;

-Retificação de documentos de arrecadação - REDARF/RETGPS.

2.5. PROCESSOS E PROCURAÇÃO

-Conversão de processo eletrônico para digital;

-Cópia de processos (exceto de PJ lucro real/presumido/arbitrado);

-Juntada de documentos;

-Impugnação, recurso, manifestação de inconformidade;

-Procuração RFB.

Horário de atendimento: 07h00 às 11h30 e 13h00 às 16h30.

Local: Terminal Rodoviário Sérvulo Barbosa de Macedo.

E-mail: pav@turmalina.mg.gov.br

Telefone: (38) 3527-2709

3. SALA MINEIRA 

-Responder a viabilidade de negócios;

-Emissão do certificado de condição de Microempreendedor individual;

-Emissão  das  guias  de  recolhimentos  das  taxas  municipais  para 

processo de formalização, alteração e baixa;

-Declaração anual do Simples Nacional _ Microempreendedor individual 

DASN SIMEI;



-Protocolo de licenciamento de MEI ( Microempresa), EPP (Empresas de 

pequeno porte) e demais empresas.

-Cumprir  os  prazos  pactuados  com  a  JUCEMG  para  emissão  da 

inscrição municipal e alvará de localização e funcionamento.

Horário de atendimento: 07h00 às 11h30 e 13h00 às 16h30.

Local: Terminal Rodoviário Sérvulo Barbosa de Macedo.

E-mail: salamineira@turmalina.mg.gov.br

Telefone: (38) 3527-2709

4. SIAT

-Consulta de CDT

-Parcelamento de IPVA

-Emissão de Nota fiscal Avulsa

-Solicitações de Cartão do Produtor Rural 

-Consulta de pendências na SEF

-Emissão de DAEs

-Consulta de situações de veículos.

Horário de atendimento: 07h00 às 11h30 e 13h00 às 16h30.

Local: Terminal Rodoviário Sérvulo Barbosa de Macedo.

E-mail: siat@turmalina.mg.gov.br

Telefone: (38) 3527-2709

mailto:siat@turmalina.mg.gov.br

