
 
 
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLATINA 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
EDITAL DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS Nº 02/2021 

 
TFA, TFLF e ISS FIXO 

 
 

 A Secretaria da Fazenda, do Município de Colatina, Estado do Espírito Santo, 

por meio da Superintendência de Cadastro Econômico, NOTIFICA os contribuintes da 

Taxa de Fiscalização de Anúncios (TFA), Taxa de Fiscalização de Localização e 

Funcionamento (TFLF) e do Imposto Sobre Serviços na Modalidade Fixa (ISS 

FIXO), dos lançamentos relativos aos fatos geradores do exercício de 2021. 

 As relações dos contribuintes notificados encontram-se disponibilizadas nos 

endereços eletrônicos: 

TFLF - https://docdro.id/z6356ti 

TFA - https://docdro.id/EmhRkyK 

ISS FIXO - https://docdro.id/A0C7ILk 

 Caso não concordem com o lançamento, os contribuintes notificados poderão 

apresentar impugnação no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação deste edital, 

conforme previsto no art. 173 da lei n° 2.805/77. 

 O pagamento dos tributos mencionados neste Edital deverá ser efetuado nos 

prazos e condições a seguir, conforme estabelecido pelo Decreto n° 25.622/2021: 

  30 de setembro de 2021 – cota única e/ou primeira parcela 

  29 de outubro de 2021 – 2ª parcela 

  30 de novembro de 2021 – 3ª parcela 

   24 de dezembro de 2021 – 4ª parcela 

 O não pagamento dos tributos nas datas fixadas sujeitará o contribuinte aos 

acréscimos legais previstos no artigo 143 da Lei n° 2.805/77. 

 

 

 

 



Por fim, informa que as guias de recolhimento deverão ser impressas via 

internet, no endereço: www.colatina.es.gov.br - menu: serviços online  - 2ª via ISS Fixo 

- 2ª via TFA – 2ª via TFLF. 

PUBLIQUE-SE O EDITAL NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO. AFIXE-SE 

NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DISPONIBILIZE-SE NO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO www.colatina.es.gov.br. 

 

Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Colatina, Estado do Espírito Santo, 

em 11 de agosto de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Alecio Sesana 

Secretário Municipal da Fazenda 

 

http://www.colatina.es.gov.br/
http://www.colatina.es.gov.br/
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