
 

C.N.P.J. nº 11.040.904/0001-67 
Praça Padre Francisco Pedro da Silva, nº 145 – Centro 

CEP 56.200-000 – Ouricuri - Pernambuco 

 

Ouricuri-PE, 28 de março de 2018. 

 

ITEM 40 ANEXO I – RESOLUÇÃO TC 027/2017 

 

DECLARAÇÃO: 

 Em atenção ao Item 40, Anexo I da Resolução TC 27, de 13 de dezembro de 2017, 

Declaro que foi firmado o parcelamento especial da Medida Provisória 783/2017, a fim de 

regularizar os débitos previdenciários junto à Receita Federal do Brasil-RFB. 

 

Atenciosamente, 

 

Francisco Ricardo Soares Ramos 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CNPJ: 11.040.904/0001-67

Nome Empresarial: MUNICIPIO DE OURICURI

RECIBO DE ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS

A pessoa jurídica acima identificada solicitou adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária para
Débitos Previdenciários, optando por Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do
valor da dívida consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas - quando a dívida total
consolidada, sem reduções, for superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) ou 7,5% (sete inteiros e
cinco décimos por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em 5 parcelas mensais e sucessivas -
quando a dívida total consolidada, sem reduções, for igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), e o restante: parcelado em até 145 (cento e quarenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis
a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e de 40% (quarenta
por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas.

O pedido de Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária para Débitos Previdenciários produzirá
efeitos no dia em que ocorrer o pagamento do valor à vista ou da primeira prestação. O pagamento das
parcelas referentes a agosto de 2017 e a setembro de 2017 deverá ocorrer até 29/09/2017 e deverá ser feito
em guias separadas.

A GPS para pagamento das parcelas de agosto e setembro estará disponível para impressão na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet.

Confirmação recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 
em 29/09/2017 às 08:26:48 (horário de Brasília) 
Recibo: 99983889509825599899 
Certificação Digital: 7468 B040 805D FAAC AB25 0CF4
A891 C3AF 
CNPJ: 10.724.104/0001-00 
Autoridade Certificadora: AC Certisign RFB G5



CNPJ:
Nome Empresarial:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal Do Brasil

11.040.904/0001-67
MUNICIPIO DE OURICURI

RECIBO DE ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS

A pessoa jurídica  acima identificada solicitou  adesão ao Programa Especial  de  Regularização Tributária  -  demais
débitos, optando por pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida
consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas - quando a dívida total consolidada, sem
reduções, for superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) ou 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por
cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas - quando a dívida
total consolidada, sem reduções, for igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), e o restante
parcelado em até 145 (cento e quarenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018,
com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e de 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de
ofício ou isoladas.

O pedido de Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária para demais débitos produzirá efeitos no dia em
que ocorrer o pagamento do valor à vista ou da primeira prestação. O pagamento das parcelas referentes a agosto de
2017 e a setembro de 2017 deverá ocorrer até 29/09/2017 e deverá ser feito em guias separadas.

O DARF para pagamento das parcelas de agosto e setembro está disponível para impressão nas páginas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na Internet.

Confirmação recebida via Internet
Pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/09/2017 às 17:46:18 (horário de Brasília)
Recibo: 08980299898935959210
Certificação Digital: 7468 B040 805D FAAC AB25 0CF4
A891 C3AF
CNPJ: 11.040.904/0001-67
Autoridade Certificadora: AC Certisign RFB G5
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