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ORIENTAÇÕES PARA A EMISSÃO DE 
CND/CPND 

 
A CND deve ser emitida pelo site da prefeitura, no link: https://servicos.cloud.el.com.br/mg-
trescoracoes-pm/services/ 
 
Caso a CND (Certidão Negativa de Débito) ou a CPND (Certidão Positiva com Efeito de 
Negativa de Débito) não seja emitida pelo site, verificar as seguintes orientações/relatórios: 

 
 

1) CADASTRAL 

- Status Provisório Vencido, Suspenso, Paralisado ou Baixado impedem a emissão 
da CND. Consulte o status do cadastro em: https://servicos.cloud.el.com.br/mg-
trescoracoes-pm/services/consulta_bci.php 

- Verificar se a TLF (Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e 
Funcionamento de Estabelecimento) do ano corrente está em aberto. 
https://servicos.cloud.el.com.br/mg-trescoracoes-
pm/services/lancamentos_diversos.php?cod=MF 

Para regularizar ou sanar dúvidas: Setor Minas Fácil – (35) 98802-6659, 
mftrescoracoes@gmail.com ou mf2trescoracoes@gmail.com 

 
2) FINANCEIRO 

2.1 - Sistema NFS-e: (verifica débito somente de ISS e declaração acessória)  

a) Financeiro: Consulta -> Outros -> Extrato -> Filtro Data Inicial: 01/01/1990, 
Situação: Débito Vencido e a Vencer. 

- Se for empresa débito/crédito e dívida do ano corrente: emitir a guia 
pelo sistema (Nota Fiscal -> Declaração) **. 

- Se for empresa optante pelo Simples Nacional/MEI, verificar: 

- falta de pagamento do PGDAS-D ou PGMEI **. 

- diferença de alíquota entre a NFS-e emitida e o PGDAS-D: 
fazer denúncia espontânea e enviar para o e-mail 
fiscalpmtc@trescoracoes.mg.gov.br  
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- parcelamento do Simples Nacional/MEI ou PGFN: enviar para 
o e-mail fiscalpmtc@trescoracoes.mg.gov.br o requerimento* 
solicitando a CPND, juntando o(s) termo(s) de parcelamento e 
comprovante(s) de pagamento da(s) parcela(s). 

b) Declaração Serviços Tomados: Consulta -> Outros -> Pendências por 
Contribuinte. 

- Substituição Tributária -> Declaração -> Competência -> Protocolar 
Declaração (mesmo se não houve movimentação financeira na 
competência) 

Para regularizar ou sanar dúvidas: Setor ISS – (35) 3239-7134, 
fiscalpmtc@trescoracoes.mg.gov.br 

2.2 - IPTU: 

- Verificar se o cadastro imobiliário possui débito de IPTU do ano corrente: 
https://servicos.cloud.el.com.br/mg-trescoracoes-
pm/services/lancamentos_diversos.php?cod=LF 

Para regularizar ou sanar dúvidas: Setor IPTU – (35) 3239-7133 / 3239-7132, 
iptu@trescoracoes.mg.gov.br 

2.3 – TAXAS: 

- Verificar se tem débito de taxa do ano corrente e não vencida 
https://servicos.cloud.el.com.br/mg-trescoracoes-pm/services/taxas_consulta.php 

- Se estiver vencida, verificar o setor responsável pelo lançamento (IPTU, 
Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Trânsito, Obras e Posturas, etc.) e solicitar o 
reenvio da guia ou o seu cancelamento. 

2.4 – DÍVIDA ATIVA: 

a) Verificar se o cadastro possui débito em Dívida Ativa: 
https://servicos.cloud.el.com.br/mg-trescoracoes-
pm/services/emissao_divida_ativa.php 

b) Verificar se o cadastro possui débito em Parcelamento: 
https://servicos.cloud.el.com.br/mg-trescoracoes-
pm/services/parcelamento_divida.php 

 
Para regularizar ou sanar dúvidas: Setor Dívida Ativa – (35) 98821-4779, 
dividaativa.pmtc@trescoracoes.mg.gov.br 
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Se por ventura não seja nenhum desses casos relatados 

anteriormente, deve solicitar a CND/CPND pelo e-mail 
fiscalpmtc@trescoracoes.mg.gov.br através requerimento disponível 
em: 

http://www.trescoracoes.mg.gov.br/index.php/fiscalizacao-
iss/119-documentos-fiscais 

 
 
Atenção: 
 
O envio do pagamento realizado nos bancos credenciados 

para a Prefeitura ocorre normalmente em 1 (um) dia útil, e pelo 
Simples Nacional/MEI de 2 a 3 (dois a três) dias úteis. 

 


