
Roteiro Câmara de 
Conciliação

Telas e passo a passo



Informações Importantes

• Sempre consultar o guia de serviços.

• Parcelamento dos lançamentos vencidos.



Tela PCACO

• Consiste em fazer o levantamento de 
débitos (inscr. imob., mob.,nome, CPF, 
CNPJ)

• Selecione o tipo de pesquisa (barra de 
rolagem) e digitar as informações que 
precisa.

• Quando digitar matricula e senha e 
selecionar a impressora, sairá o 
relatório de débitos. 



RELATÓRIO PCACO

• Nesta página o atendente 
verificará os lançamentos em 
aberto, custas de cartório, 
DARES, diligências .

• Os lançamentos que aparecerão 
neste relatório, consta também 
na RESUM.



RELATÓRIO PCACO

H = encargos 
dívida ativa



RELATÓRIO PCACO 

• O atendente verá as formas de 
parcelamento.
• Nº de parcelas, valor da 1ª parcela 

e valor das demais parcelas 

• se tiver ao menos algum 
lançamento executado, o número 
de parcelas poderá chegar até a 
48X; se não houver lançamentos 
em execução, o número máximo 
poderá ser de 24X.



RELATÓRIO PCACO

Simulação do 
parcelamento e 
valor da 1ª 
parcela



TELAS PARCELAMENTO

• Após informar o contribuinte quanto os lançamentos em aberto e a 
simulação do número de parcelas que o mesmo quiser parcelar, é o 
momento de efetivar o TERMO.

• Prestar atenção quanto a tela que o atendente irá utilizar para 
formalização do parcelamento:

• PARC1 => tela em que efetiva o parcelamento em 1 vez (a vista)

• PARC2 => tela que efetiva o parcelamento em mais de 2 parcelas



TELAS PARCELAMENTO
PARC1

• Tela para efetivar o termo a 
vista.
• O atendente colocará o parâmetro 

e a forma que irá parcelar 
(inscrição imobiliária, inscrição 
mobiliária, CPF ou CNPJ).

• Em seguida matrícula e senha.



TELAS PARCELAMENTO
EXPC1

• Tela em que trará o valor para 
efetivação do parcelamento.

• Nesta tela o atendente cobrará a 
diligencia na parcela.



TELAS PARCELAMENTO
EXPC1

Valor que aparece 
após a PARC1

Valor que 
aparecerá se 
recalcular 
diligências.

Se for incluir 
diligências no 
parcelamento 
colocar “S”



TELAS PARCELAMENTO
REQUE, TERMO, E CARN3

• Segue o mesmo procedimento 
exigido pelo parcelamento 
normal, por tratar-se das 
mesmas telas.



TELAS PARCELAMENTO
PARC2

• Tela para efetivar o termo 
parcelado.
• O atendente colocará o parâmetro 

e a forma que irá parcelar 
(inscrição imobiliária, inscrição 
mobiliária, CPF ou CNPJ).

• Em seguida matrícula e senha.



TELAS PARCELAMENTO
EXPC2

• Nesta tela, o atendente colocará:
• Nº de parcelas

• “S” ou “N” para calcular os 
honorários.

• “S” ou “N” para calcular as 
diligências; se “S” selecionar os 
processos.



TELAS PARCELAMENTO
EXPC2

Colocar o número de 
parcelas que o 
contribuinte deseja.

Digitar “S” se irá incluir os 
honorários; ou “N” se não 
irá incluir.
Obs. Geralmente, o 
contribuinte parcela. 

Digitar “S” se irá incluir 
as diligências; ou “N” 
se não irá incidir.
Obs. Quando clicar “S” 
deverá selecionar os 
processos.



TELAS PARCELAMENTO
REQUE, TERMO, E CARN3

• Segue o mesmo procedimento 
exigido pelo parcelamento 
normal, por tratar-se das 
mesmas telas.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• Qualquer dúvida pertinente à 
Câmara de Conciliação:

• Ramais: 4791, 4792 ou 4793

• Encaminhar o contribuinte para 
atendimento no Paço, mesas 1, 
2, ou 3.


