
 
ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ                                                                                     

GABINETE DA PREFEITA 

 

Rua Raimunda Mendes de Queiroz, nº 306 – Bairro Vila Nova, CEP 68.658-000 
Aurora do Pará- PA 

 

 

Decreto nº 039, de 13 de outubro de 2022. 

DISPÕE SOBRE O RITO PROCESSUAL INTERNO DOS 

ATOS QUE ENVOLVAM RECOLHIMENTOS 

TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, Exma. Sra. VANESSA GUSMÃO 

MIRANDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 

e pela Lei Orgânica Municipal;  

 CONSIDERANDO a necessidade de obedecimento as legislações tributárias federais, 

estaduais e municipais, aplicáveis ao ordenamento da Administração Pública, estabelecidas 

para o cumprimento da legalidade e demais disposições constitucionais cabíveis ao regime 

jurídico de direito público. 

 CONSIDERANDO a atenção ao que dispõe a Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro 

de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de 

consumo, e dá outras providências. 

 CONSIDERANDO que o Art. 2º, II, da Lei nº 8.137 dispõe sobre o crime contra a ordem 

tributária referente a deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 

social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 

recolher aos cofres públicos;  

 CONSIDERANDO AINDA a cautela processual em se tratando do rito na tratativa dos 

recolhimentos tributários municipais, entendendo a competência do Departamento de 

Tributos para atuação e execução, supervisionada pela Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças; 

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica estabelecido que o rito administrativo quanto as documentações e demais atos 

que recolham tributos municipais deverá, após finalizado o processo no Departamento de 

Tributos, ser encaminhado para vistas e homologação perante a Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças. 

Art. 2º. As obrigações constantes no artigo anterior possuem o fim específico de organização 

administrativo-financeira, a fim de se manter a manutenção e controle, observadas sempre 

as disposições legais cabíveis. 
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Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

Aurora do Pará – PA, 24 de outubro de 2022. 

 

 

Vanessa Gusmão Miranda 
Prefeita Municipal de Aurora do Pará. 
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