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LEI Nº 214, 11 de junho de 2013. 
 

 
Altera a Lei nº 197 de 19 de dezembro de 2011, 
criando a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento, Tributação e Finanças – SEPOF e cargos 
no quadro de pessoal da administração direta do 
Município de Vitória do Xingu, e dá outras providências. 
 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, no uso de suas atribuições 
constitucionais faz saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a presente 
Lei. 

CAPÍTULO I 
A CARACTERIZAÇÃO, FINALIDADE E COMPETÊNCIA. 

 
Art.1º. Fica instituída a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Tributação e 
Finanças – SEPOF, órgão integrante da Administração Direta do Município, 
responsável pela organização do Sistema Municipal de Planejamento, Orçamento, 
Tributação e Finanças e tem por finalidade: 
 
I. planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar a política financeira, 
tributária e fiscal do Município; 
 
II. desenvolver, executar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades de 
planejamento do Município;  
 
III.  exercer a administração e a cobrança da dívida ativa tributária e não tributária, bem 
como, a administração e controle da dívida pública municipal; 
 
IV. executar, controlar e avaliar as atividades de contabilização dos atos e fatos 
orçamentários, patrimoniais e financeiros do Município; 
 
V. planejar, executar e manter a modernização institucional da SEPOF. 
 
Art.2º. À SEPOF compete as seguintes macroáreas: 
 
I – PLANEJAMENTO 
 
a) atuar como órgão de coordenação institucional junto aos órgãos da Administração 
Municipal; 
 
b) promover o planejamento global do Município, em articulação e cooperação com os 
níveis federal e estadual de governo; 
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c) gerir o sistema de informações para o planejamento estratégico do município; 
 
d) conduzir as articulações para a implementação do Plano de Desenvolvimento 
Integrado de Vitória do Xingu; 
 
e) promover e coordenar articulações entre os órgãos municipais, outras prefeituras 
municipais, outros órgãos e representações da sociedade civil, no interesse da 
integração de ações de políticas públicas municipais; 
 
f) formular estratégias, normas e padrões de operacionalização, avaliação e controle 
de ações governamentais, no âmbito do Município; 
 
g) desenvolver e detalhar projetos prioritários; 
 
h) coordenar os entendimentos do Município com entidades municipais, estaduais, 
federais, internacionais e outras para obtenção de financiamentos ou recursos a fundo 
perdido para o desenvolvimento de programas municipais; 
 
i) coordenar o sistema de informações governamentais, em especial os relatórios de 
atividades dos órgãos municipais; 
 
j) formular e coordenar o processo de informatização da Administração Municipal; 
 
k) promover a realização de estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica 
visando o desenvolvimento econômico do Município de Vitória do Xingu; 
 
l) coordenar a elaboração e atualização dos planos Municipais de desenvolvimento, no 
âmbito de sua competência; 
 
m) promover medidas visando ao aprimoramento na execução dos trabalhos 
desenvolvidos pela Prefeitura; 
 
n) elaborar projetos, estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento das 
políticas estabelecidas pela Administração; 
 
o) controlar a execução física e financeira dos planos municipais, bem como a 
avaliação de seus resultados; 
 
p) formular e coordenar a política de desenvolvimento econômico e social do Município;  
 
q) coordenar o sistema de pesquisa, planejamento e execução dos planos globais e 
setoriais do Município; e 
 
r) exercer outras atividades correlatas. 

 
II – ORÇAMENTO 
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a) administrar e controlar o sistema financeiro municipal; 
 
b) elaborar, em articulação com os órgãos municipais, a proposta orçamentária do 
Município; 
 
c) elaborar, controlar e avaliar os orçamentos do Município; 
d) estabelecer o programa de execução orçamentária e acompanhar a sua efetivação; 
e) estabelecer a programação financeira de desembolso para os programas e 
atividades da Administração Municipal; 
 
f) realizar, a administração geral dos recursos financeiros do Município; 
 
g) orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de execução orçamentária e 
financeira na administração municipal; 
 
h) expedir atos normativos concernentes a elaboração orçamentária, a execução e a 
administração das dotações e dos recursos municipais; 
 
i) elaborar a proposta orçamentária e coordenar a aplicação dos recursos inerentes 
aos sistemas de responsabilidade constantes do Plano Plurianual e do Orçamento 
Anual do Município; 
 
j) estabelecer normas gerais para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Município; 
 
k) elaborar, consolidar e acompanhar, o Plano Plurianual do Município; 
 
l) elaborar a Lei Orçamentária Anual do Município; 
 
m) estabelecer e promover as medidas assecuratórias do equilíbrio orçamentário e 
financeiro do Município;  
 
n) efetuar a contabilidade do Município em todos os seus sistemas, orçamentário, 
financeiro, patrimonial, de resultados e de custos, bem como, a de todos os atos da 
Administração Municipal de natureza financeira, resultantes ou independentes da 
execução orçamentária; 
 
o) elaborar o balanço anual da administração municipal e as prestações de contas 
específicas de recursos financeiros repassados através de fundos especiais, 
convênios, contratos, acordos e outros mecanismos, quando exigidos; 
 
p) executar as atividades de classificação, registro e controle da dívida pública 
municipal, em todos os seus aspectos; 
 



 
 

 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU 

PODER EXECUTIVO 
 

q) estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento 
da Lei Complementar Federal nº 101, de 04.05.2000, que dispõe sobre a 
responsabilidade na gestão fiscal; e 
 
r) exercer outras atividades correlatas. 
 
III – TRIBUTAÇÃO 
 
a) planejar a arrecadação, fiscalização e administração dos tributos municipais. 
 
b) estabelecer, dirigir e executar a política e a administração tributária do Município; 
c) executar as atividades referentes ao lançamento, à cobrança, à arrecadação e a 
fiscalização dos tributos  e de outros valores pertencentes ou confiados à Fazenda 
Municipal; 
 
d) realizar estudos e pesquisas para a previsão da receita, bem como adotar 
providências executivas para a obtenção dos recursos financeiros de origem tributária e 
outros; 
 
e) manter cadastro atualizado de contribuintes contendo todos os dados necessários 
ao exercício das atividades de fiscalização, previsão de receitas e planejamento 
tributário do Município; 
 
f) aplicar a legislação tributária municipal e promover sua atualização; 
 
g) orientar os contribuintes sobre a aplicação e a interpretação da legislação tributária; 
 
h) informar à população os valores de impostos, taxas, contribuições, multas, licenças, 
alvarás e certidões; 
 
i) inscrever em dívida ativa créditos tributários ou não tributários e promover a sua 
execução fiscal; 
 
j) instaurar, em relação aos seus servidores, processo administrativo disciplinar para 
apuração de irregularidades no serviço público; 
 
k) proceder a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na 
sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes, em consonância 
com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo; 
 
l) manter e administrar o Cadastro Econômico e Imobiliário do Município; 
 
m)  proporcionar apoio técnico e administrativo ao Contencioso Administrativo Tributário 
do Município; e 
 
n) exercer outras atividades correlatas. 
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CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA SECRETARIA 
 
Art.3º. A estrutura básica da SEPOF compõe-se de: 
 
I – Órgãos de Assessoramento Direto ao Secretário Municipal 
 
1. Chefia de Gabinete 
2. Corregedoria 
3. Ouvidoria 

 
II - Órgãos de Direção Superior 
 
1. Departamento de Administração Tributária – DAT  
 
1.1.  Coordenação de Fiscalização dos Tributos Municipais - COFIS 
 

a) Chefia de Divisão de Cadastro Mobiliário e Alvará 
b) Chefia de Divisão de Fiscalização Portuária 
c) Chefia de Divisão de Planejamento Fiscal e Retenção na Fonte 
d) Chefia de Divisão do Simples Nacional e Micro Empreendedor individual 

 
1.2.  Coordenação do IPTU e ITBI 
 

a) Chefia de Divisão do Cadastro Imobiliário 
 

1.3. Coordenação de Arrecadação Tributária - CAT 
1.4. Coordenação da Inscrição e Cobrança Administrativa e da Dívida Ativa - CDA 
1.5. Coordenação da Central de Atendimento ao Contribuinte – CAC 
 
2. Procuradoria Fiscal do Município - PFM 
 
3. Departamento do Planejamento e Orçamento – DPO 
 
3.1.  Coordenação de Planejamento e Orçamento - CPO 
 
3.2.  Coordenação de Indicadores, Elaboração de Documentos e Monitoramento - CIM 
3.3.  Coordenação da Contabilidade e Tesouraria - CCT 
3.4.  Coordenação Administrativa Financeira - CAF 
 
III - Órgãos de Julgamento 
 

a) Primeira Instância de Julgamento - Julgadoria 
b) Segunda Instância de Julgamento – Conselho de Recursos Fiscais - CRF 
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Parágrafo único - Os órgãos integrantes da estrutura da SEPOF compõem-se de 
acordo com o organograma contido no Anexo I deste Decreto. 
 
Art. 4º. O nível de Direção Geral Superior da SEPOF é representado pelo cargo de 
Secretário Municipal de provimento em comissão. 
 
Art. 5º. O nível de Assessoramento do Secretário Municipal de Planejamento, 
Orçamento, Tributação e Finanças é representado pelos cargos de Chefia de Gabinete, 
Corregedor Fazendário, Ouvidor Fazendário, de provimento em comissão. 
 
Art. 6º. O nível de Direção Superior de Departamento da SEPOF é representado pelos 
cargos de Diretor de Departamento, de provimento em comissão. 
 
Art. 7º. O nível de Direção Superior da Procuradoria Fiscal da SEPOF é representado 
pelo cargo de Procurador Fiscal, de provimento em comissão. 
 
Art. 8º. O nível de Direção Setorial de Coordenação da SEPOF é representado pelos 
cargos de Coordenador de Departamento, de provimento em comissão. 
 
Art. 9º. O nível de Direção Setorial de Chefia de Divisão da SEPOF é representado 
pelos cargos de Chefe de Divisão, de provimento em comissão. 
 
Art. 10. O nível de execução de Serviços Técnicos da SEPOF é representado pelos 
cargos de Agente Administrativo e Auxiliar Administrativo. 
 
Art. 11. O nível de execução das atividades vinculadas ao lançamento e constituição do 
crédito tributário e demais atividades de apoio é exercido pelos cargos de Auditor Fiscal 
de Tributos, Fiscal de Tributos, Agente de Fiscalização Fazendária e Atendente 
Fazendário.  
 

CAPÍTULO III 
DA CARACTERIZAÇÃO E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA SECRETARIA 
 

SEÇÃO I 
ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL 

 
SUBSEÇÃO I 

DA CHEFIA DE GABINETE 
 

Art.12. O Gabinete do Secretário é a unidade de assessoramento direto ao Secretário 
Municipal de Planejamento, Orçamento, Tributação e Finanças nas suas atividades 
administrativas, de relações públicas e de representação política e social. 
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Parágrafo único. O Gabinete do Secretário Municipal é uma unidade administrativa 
indivisível, composta por um Chefe de Gabinete e tantos servidores quantos forem 
necessários. 
 
 
Art.13. À Chefia de Gabinete compete: 
 
I. assistir ao Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento, Tributação e Finanças 
no estabelecimento, manutenção e desenvolvimento de suas relações administrativas 
internas e externas; 
 
II. desempenhar as atividades de relações públicas e coordenar, junto aos órgãos de 
imprensa, a divulgação de informações e notícias do interesse da SEPOF; 
 
III. preparar e despachar o expediente e a correspondência do Gabinete; 
 
IV. manter arquivo de relatórios, correspondências e outros documentos de interesse 
do Secretário; 
 
V.  organizar e coordenar a agenda do Secretário; 
VI. instruir processos e outros expedientes a serem submetidos ao Secretário; 
 
VII. publicar os atos oficiais da Secretaria, através do Diário Oficial do Município; 
VIII. articular-se, sempre que houver interesse da SEPOF, com os demais órgãos da 
estrutura organizacional do Município; 
 
IX. promover a divulgação das informações de interesse público relativas à SEPOF; 
 
X.  exercer outras atividades correlatas, especialmente as determinadas pelo 
Secretário. 
 

SUBSEÇÃO II 
DA CORREGEDORIA FAZENDÁRIA 

 
Art.14. A Corregedoria é a unidade responsável pela avaliação e revisão de 
procedimentos fiscais; investigação e apuração de irregularidades e ilícitos da área 
fiscal; acompanhamento dos Autos de Infração com vista a reconstituição de processos 
fiscais administrativos, e ainda seu arquivamento eletrônico no âmbito da SEPOF. 
 
Art.15. À Corregedoria Fazendária compete: 
 
I. sugerir ao Secretário ou adotar medidas visando ao atendimento ou solução de 
matérias constantes das ocorrências de irregularidades e ilícitos envolvendo a fazenda 
pública, dos requerimentos e das representações relativas à atuação da SEPOF; 
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II. supervisionar tecnicamente as atividades do sistema integrado de fiscalização 
tributária e perícias fiscais; 
 
III.  determinar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; 
 
IV. promover apuração de procedimentos e representações que envolvam a atuação 
dos órgãos ou de servidores da Fazenda Municipal; 
 
V.  apurar por meio de sindicância, infração administrativa disciplinar atribuída a 
servidores da SEPOF nos termos da Lei nº 021/1993 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos das Autarquias e das Fundações Municipais) 
 
VI. apurar fatos constantes de representação formais à fazenda pública, relativas a 
irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer unidade administrativa da 
SEPOF, dando ciência imediata ao titular do órgão a quem se subordine o autor ou 
autores do ato objeto da denúncia; 
 
VII. receber e examinar eventuais irregularidades, requerimentos e representações que 
envolvam a atuação dos órgãos ou de servidores da secretaria; 
 
VIII. requerer ao Secretário a designação de comissão para fins de Processo 
Administrativo Disciplinar; 
 
IX. sugerir ao Secretário, quando necessário, a requisição de serviços técnicos e 
complementares afetos a outros órgãos ou entes públicos; 
 
X. examinar e emitir parecer ou relatório em processos que lhe sejam submetidos, 
encaminhado-os ao Secretário; 
 
XI. sugerir ao Secretário a adoção ou alteração de normas, orientações 
complementares, métodos e técnicas de trabalho, visando a racionalizar, uniformizar e 
otimizar a atuação disciplinar; 
 
XII. zelar pelo cumprimento regular e eficiente das normas legais e regulamentares; 
 
XIII. coordenar, acompanhar e arquivar cópia dos processos disciplinares contra a 
SEPOF; 

 

XIV. estudar e propor ao Secretário Municipal medidas visando a dinamização e 
racionalização das atividades da SEPOF; 
 
XV.  exercer outras atividades correlatas, especialmente as que forem determinadas 
pelo Secretário. 
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§ 1º Os procedimentos adotados pela Corregedoria Fazendária deverão observar as 
normas contidas na Lei nº 021/1993 (Estatuto dos Funcionários Públicos das 
Autarquias e das Fundações Municipais); 
 
§ 2º Ato do secretario regulamentará o funcionamento da Corregedoria Fazendária. 

 
SUBSEÇÃO III 

DA OUVIDORIA FAZENDÁRIA 
 

Art. 16. Compete a Ouvidoria Fazendária: 
 
I. o recebimento de sugestões e reclamações sobre a qualidade dos serviços 
prestados pela secretaria, e, com base nelas, atuação junto às unidades para sugerir 
medidas de aprimoramento da prestação dos serviços fazendários municipais;  
II. o recebimento de elogios dirigidos a servidor da Secretaria ou a serviço prestado 
pela mesma;  
 
III.  outros decorrentes dos objetivos da Ouvidoria Fazendária, demandados pelos 
usuários. 
 
Parágrafo único: Ato do secretario regulamentará o funcionamento da ouvidoria.  

 
SEÇÃO II 

ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR 
SUBSEÇÃO I 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – DAT 
 

Art. 17. Compete ao Departamento de Administração Tributária – DAT: 
 
I. estudar e propor as diretrizes e normas necessárias à formação da política tributária 
do Município; 
 
II. formulação da política econômico-tributária do município;  
 
III.  estudo, regulamentação, fiscalização e controle da aplicação da legislação tributária 
municipal;  
IV. programar, organizar, orientar, coordenar, executar e controlar as atividades 
relacionadas com cadastro, tributação, arrecadação e fiscalização; 
 
V. orientação dos contribuintes para a correta observância da legislação tributária;  

 

VI. planejamento fiscal dos tributos municipais;  
 
VII. arrecadação e fiscalização dos tributos municipais;  
 
VIII. gestão e controle da cobrança administrativa da Dívida Ativa do Município; 
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IX. gestão do cadastro mobiliário e imobiliário; 
 
X. viabilizar o atendimento conclusivo aos contribuintes; 

 

 

XI. promover e coordenar as reuniões de definição de procedimentos administrativos 
fiscais, envolvendo todos os servidores do departamento e de outras unidades 
administrativas que se fizerem necessárias para cumprimento das estratégias definidas 
no planejamento da SEPOF; 
 
XII. implementar estratégias que desenvolvam a cultura da utilização da INTRANET 
nas rotinas de trabalho do departamento, inclusive utilizando como instrumento de 
comunicação aos servidores para aplicação das rotinas definidas nas reuniões de 
procedimentos; 

 
XIII. coordenar as operações de embargos à estabelecimentos que funcionam de 
forma irregular no município; 
 
XIV. realizar estudo e o arranjo institucional visando o planejamento e a execução das 
atividades de fiscalização portuária, em conjunto com a Secretaria Estadual da 
Fazenda - SEFA, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA, Secretaria Estadual de Segurança 
Pública - SSP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMAT, Secretaria 
Municipal de Agricultura – SEMAGRI, Setor de Vigilância Sanitária - SVS e outras 
instituições necessárias. 
 

DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - COFIS 

 
Art. 18. A Coordenação de Fiscalização dos Tributos Municipais é a unidade 
responsável pelas atividades concernentes ao lançamento, arrecadação, fiscalização e 
controle dos tributos de natureza mobiliária. 
 
Art. 19. A Coordenação de Fiscalização dos Tributos Municipais compete: 
 
I. programar, organizar, orientar, coordenar, executar e controlar as atividades 
relacionadas com cadastro, tributação e fiscalização; 
 
II. desenvolver mecanismos de informações, objetivando instruir e orientar os 
contribuintes de tributos municipais;  
 
III.  promover a divulgação da legislação tributária, com a finalidade de obter 
uniformidade na sua aplicação;  
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IV. orientar o lançamento e a arrecadação dos impostos e taxas de competência do 
Município;  
 
V. manifestar-se sobre a concessão e extinção de isenções, incentivos fiscais, licenças 
ou regimes de tributação;  
 
VI. efetuar estudos, propor normas, instruções e campanhas, que visem acelerar o 
processo de arrecadação de tributos;  
 
VII. promover a fiscalização dos tributos em geral;            
VIII. colaborar com o fisco estadual e federal, no âmbito de sua competência;  
 
IX. manter devidamente atualizados, os cadastros de contribuintes vinculados às 
atividades de indústria, comércio ou de prestação de serviços, bem como o registro dos 
contribuintes do IPTU;  
 
X. operar mecanismos de registros para proceder ao controle dos contribuintes 
cadastrados, bem como efetuar o lançamento dos tributos;  
XI. promover vistorias e fiscalização para verificação dos dados constantes dos 
levantamentos cadastrais;  
 
XII. efetuar o lançamento e promover a cobrança de contribuições de melhorias;  
 
XIII. elaborar relatórios e documentos necessários para a emissão de carnês de 
cobrança, e proceder sua distribuição;  
 
XIV. notificar e, se for o caso, autuar os infratores das obrigações tributárias;  
 
XV.  avaliar dados econômico-financeiros com o objetivo de subsidiar estudos que 
avaliem a Legislação Tributária, propondo possíveis aprimoramentos ou modificações; 
 
XVI. organizar e manter atualizada a coletânea de atos legais e administrativos de 
natureza fiscal para distribuição aos demais órgãos; 
 
XVII.  analisar a legislação e pleitos de natureza tributária, quanto aos aspectos 
econômicos; 
 
XVIII. propor programas e projetos específicos visando ao treinamento, formação, 
aperfeiçoamento e especialização de servidores; 

 
XIX. orientar e controlar os serviços de cobrança, arrecadação e recolhimento do 
Imposto Sobre Serviços e outros tributos de natureza mobiliária e imobiliária; 
 
XX. interpretar a legislação tributária para fins de subsidiar SEPOF; 
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XXI. atender e orientar os contribuintes em suas solicitações de informações no âmbito 
de suas atribuições; 
 
XXII. examinar e opinar em processo de consulta relativo a procedimentos tributários 
fiscais; 
 
XXIII. planejar, orientar e supervisionar as atividades de fiscalização dos tributos 
municipais; 
 
XXIV. elaborar projetos de fiscalização necessários à repressão de ilícitos tributários e 
evasão fiscal; 
 
XXV.  supervisionar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos fiscais e agentes de 
fiscalização relativas à fiscalização de tributos municipais; 
 
XXVI. coordenar os grupos de trabalhos compostos pelos Fiscais e Agentes de 
Fiscalização Tributária; 
 
XXVII.  coordenar o acompanhamento pelo sistema, em conjunto com a Chefia de 
Divisão de Planejamento Fiscal e Retenção na Fonte, Agentes de Fiscalização e 
demais servidores públicos, o monitoramento e a fiscalização dos maiores contribuintes 
do município; 
 
XXVIII. coordenar e acompanhar as atualizações dos sistemas de Nota Fiscal de 
Serviços Digital e Sistema Integrado de Administração Tributária; 
 
XXIX. fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos municipais relativos a 
estabelecimentos comerciais, de lazer, de prestação de serviços, bem como as 
atividades de comércio ambulante e de feiras livres;  
 
XXX. fiscalizar os contribuintes com o objetivo de evitar sonegação, evasão e fraude 
no pagamento de tributos municipais;  
 
XXXI. aplicar penas e sanções aos que não cumprirem a legislação tributária;  
 
XXXII.  exercer outras atividades correlatas, bem como, as que lhe forem atribuídas 
pelo Secretário. 
 
Art. 20. Integra a Coordenação de Fiscalização dos Tributos Municipais: 
 
I.   Chefia de Divisão de Cadastro Mobiliário e Alvará; 
II.   Chefia de Divisão de Fiscalização Portuária; 
III.   Chefia de Divisão de Planejamento Fiscal e Retenção na Fonte; 
IV. Chefia de Divisão do Simples Nacional e Micro Empreendedor Individual. 
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DA CHEFIA DE DIVISÃO DE CADASTRO  
MOBILIÁRIO E ALVARÁ 

 
Art. 21. A Chefia de Divisão de Cadastro Mobiliário e Alvará é a unidade responsável 
pela manutenção, atualização e controle do cadastro mobiliário dos contribuintes, além 
de assistir a Coordenação da Fiscalização em assuntos de sua competência. 
 
Art. 22.  A Chefia de Divisão de Cadastro Mobiliário e Alvará compete: 
 
I. elaborar e expedir as notificações de lançamento relativas ao Imposto Sobre 
Serviços – ISS dos profissionais autônomos e da Taxa de Licença para Localização; 
 
II. interpretar a legislação tributária para fins de subsidiar a Coordenação de 
Fiscalização dos Tributos Municipais nos procedimentos relativos ao cadastro das 
atividades econômicas no âmbito municipal; 
 
III.  realizar atividade visando a gestão e atualização do cadastro mobiliário municipal, 
buscando a sua integração com o Cadastro Sincronizado Nacional; 
 
IV. promover a inscrição dos contribuintes no Cadastro de Inscrição Mobiliária, após a 
aprovação pelos órgãos competentes e observando o cumprimento da legislação 
municipal; 
 
V. atender, orientar e informar os contribuintes, no âmbito de suas atribuições; 
 
VI. exercer outras atividades correlatas. 
 

DA CHEFIA DE DIVISÃO DA FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA E TRANSPORTES 
INTRAMUNICIPAL 

 
Art. 23. Compete à Chefia de Divisão de Fiscalização Portuária: 
 
I. fiscalizar os serviços portuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, 
reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 
praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, 
movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, 
serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres; 
 
II. fiscalizar serviços de terminais hidroviários, rodoviários, movimentação de 
passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres; 

 

III.  fiscalizar e controlar a aplicação de todos os tributos municipais relacionados às 
atividades portuárias; 
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IV. fiscalizar a prestação de serviços relacionadas ao embarque, desembarque de 
transporte aquaviário, de apoio marítimo e de apoio portuário e da exploração da 
infraestrutura aquaviária e portuária; 
 
V. planejar em conjunto com a Coordenação de Fiscalização dos Tributos Municipais 
as atividades de fiscalização portuária visando o cumprimento da legislação tributária 
municipal; 
 
VI. planejar e executar atividades de fiscalização conjunta com a Secretaria Estadual 
da Fazenda - SEFA, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA, Secretaria Estadual de Segurança 
Pública, Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, Secretaria Municipal de 
Agricultura – SEMAGRI(?), Departamento Municipal de Vigilância Sanitária e outras 
instituições necessárias; 
 
VII. fiscalizar as atividades de serviços de transporte rodoviário e hidroviário de 
natureza municipal. 

 

DA CHEFIA DE DIVISÃO DO PLANEJAMENTO  
FISCAL E RETENÇÃO NA FONTE 

 
Art. 24. Compete à Chefia de Divisão de Planejamento Fiscal e Retenção na Fonte: 
 
I. planejar, Acompanhar, controlar e avaliar a execução de programações de 
fiscalizações através da elaboração sistematização e controle de empresas fiscalizadas 
ou a fiscalizar;  
 
II. coordenar o acompanhamento pelo sistema, sob supervisão da Coordenação de 
Fiscalização de Tributos Municipais e apoio dos Fiscais, Agentes de Fiscalização e 
demais servidores públicos responsáveis pelo monitoramento e a fiscalização dos 
maiores contribuintes do município; 
 
III.  coordenar o acompanhamento sistemático dos contribuintes substitutos em 
conjunto com o grupo de Fiscais e Agentes de Fiscalização responsáveis; 
 

IV. realizar estudos e pesquisas de todas as atividades econômicas através do sistema 
de cruzamento de informações para subsidiar a programação das ações de fiscalização 
municipal; 
 
V. orientar os Fiscais e Agentes de Fiscalização para utilização do Sistema de 
Cruzamento para programar as diligências necessárias, bem como seu devido 
monitoramento quanto a possíveis problemas vinculados a legislação, procedimentos e 
sistema; 
 
VI. desenvolver em conjunto com a Coordenação da Fiscalização, a análise, 
encaminhamento e orientações dos Fiscais e Agentes de Fiscalização quanto as 
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respostas para todos os processos que decorram das intimações, auto de infração e 
demais procedimentos definidos no Plano de Fiscalização Tributária Municipal; 
 
VII. Outras atividades correlatas. 
 

DA CHEFIA DE DIVISÃO DO SIMPLES 
NACIONAL E DO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
Art. 25. Compete à Chefia de Divisão do Simples Nacional e Microempreendedor 
Individual - MEI: 
 
I. monitorar as empresas optantes do simples nacional visando o controle das 
empresas incluídas e excluídas neste regime de tributação; 
 
II. realizar a gestão do cadastro de todas as empresas optantes do simples nacional e 
dos micro empreendedores individuais cadastrados no município, inclusive realizando o 
controle e os procedimentos de inclusão e exclusão junto a Receita Federal do Brasil; 
 
III.  acompanhamento do recolhimento do Imposto Sobre Serviço – ISS das empresas 
optantes do simples nacional e dos microempreendedores municipais e a realização de 
intimação quando identificado alguma irregularidade com a fazenda pública municipal; 
 
IV. estabelecer rotinas de acompanhamento quando se tratar de recolhimento pelo 
regime de caixa ou de competência; 
 
V. outras atividades correlatas. 
 

DA COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO 
AO CONTRIBUINTE – CAC 

 
Art. 26. A Coordenação de Atendimento ao Contribuinte é a unidade responsável pela 
recepção e orientação aos contribuintes no âmbito da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento, Tributação e Finanças – SEPOF. 
 
Art. 27. A Coordenação de Atendimento ao Contribuinte compete: 
 
I. atender e orientar os contribuintes em suas solicitações de informações e 
pendências fiscais com o Município, dentro de uma visão global, de forma precisa, 
rápida e conclusiva; 
 
II. orientar e controlar a organização no atendimento aos contribuintes; 
 
III.  promover a simplificação de procedimentos e a disseminação de informações 
visando a facilitação do cumprimento das obrigações tributárias; 
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IV. recepcionar quaisquer documentos de entrega obrigatória pelo contribuinte, 
encaminhando em seguida ao órgão competente; 
 
V. executar o serviço de Protocolo Geral da SEPOF promovendo a recepção, registro, 
encaminhamento de tramitação, controle e informação de processos; 
 
VI. zelar pela manutenção de arquivos dos processos tributários administrativos, 
prestando as informações necessárias aos contribuintes e aos demais órgãos da 
Prefeitura; 
VII. coordenar a emissão de guias para pagamento de tributos municipais, lançar 
parcelamentos de dívidas tributárias e não tributárias e consultas de pendências 
tributárias no sistema informatizado correspondente; 
 
VIII. informar ou notificar aos seus superiores toda e qualquer anormalidade ocorrida 
durante o atendimento aos contribuintes;  
 
IX. expedir certidões negativas relativas à tributação municipal;  
 
X. acompanhar a tramitação dos processos administrativos de natureza fiscal; 
 
XI. executar outras atividades correlatas, especialmente as determinadas pelo Diretor 
do Departamento e Secretário desta SEPOF. 
 

DA COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 
E INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CAT 

 
Art. 28. A Coordenação de Arrecadação e Informações Tributárias compete: 
 
I. processar, analisar e controlar a arrecadação dos tributos e produzir informações 
para subsidiar o planejamento das políticas tributárias municipais, bem como da 
fiscalização; 
 
II. organizar e acompanhar, através de registro estatístico, o mapa da arrecadação dos 
tributos municipais analisando a sua evolução; 
 
III.  emissão de relatórios de desempenho de arrecadação mensal por setor de 
atividade, buscando identificar e selecionar os setores e/ou empresas estratégicas a 
serem fiscalizados; 
 
IV. realizar a baixa nos aplicativos da Nota Fiscal de Serviços Digital e Sistema 
Integrado de Administração Tributária dos arquivos retorno dos bancos conveniados 
para efeito de controle da arrecadação municipal; 
 
V. controlar e fiscalizar a utilização de benefícios concedidos, bem como estabelecer 
sistemas de controle, acompanhamento da realização dos objetivos nos projetos 
aprovados;  
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VI. efetuar a baixa e controle dos pagamentos de tributos municipais, contemplando o 
comprovante do respectivo pagamento e demais documentos e diligências necessárias 
constante no processo administrativo; 
 
VII. controlar em conjunto com a Coordenação da Cobrança Administrativa da Dívida 
Ativa o estoque da divida ativa dos devedores, que findado o prazo para recolhimento 
dos tributos, tenham deixado de fazê-lo em tempo hábil, encaminhando à Diretoria de 
Planejamento e Orçamento – DPO, a relação nominal dos contribuintes inscritos em 
dívida ativa, para fins de contabilização;  
 
VIII. desenvolver outras atividades relacionadas com a aplicação da política de 
arrecadação e tributação municipal. 
 

DA COORDENAÇÃO DA INSCRIÇÃO E COBRANÇA 
ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA ATIVA - CDA 

 
Art. 29. A Coordenação da Inscrição e Cobrança Administrativa da Dívida Ativa é a 
unidade responsável pela inscrição da Dívida Ativa tributária e não tributária e gestão 
dos processos de parcelamento administrativo no âmbito da SEPOF. 
 
Art. 30. A Coordenação da Cobrança Administrativa da Dívida Ativa compete: 
 
I. inscrever créditos de natureza tributária e não tributária, líquidos e certos, não 
recolhidos na data fixada, em Dívida Ativa do município; 
 
II. planejar, coordenar, supervisionar, controlar, avaliar e propor a normatização dos 
procedimentos referentes à cobrança da dívida ativa; 
 
III.  controlar e coordenar o Sistema de Dívida Ativa;  
 
IV. notificar o contribuinte da inscrição de seus débitos na Dívida Ativa; 

 

V. instruir processos referentes à baixa de créditos tributários e não-tributários inscritos 
em Dívida Ativa;  

 

VI. consolidar, controlar e acompanhar os parcelamentos concedidos; 
 

VII. analisar e instruir solicitações de pagamento de crédito tributário e não-tributário, 
através de compensação, dação em pagamento, entre outros;  

 

VIII. solicitar início, suspensão, prosseguimento e extinção da ação judicial;  
 

IX. elaborar relatórios estatísticos referentes aos processos administrativos-fiscais e 
resumos financeiros do estoque da Dívida Ativa para fins de contabilização;  
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X. coordenar processos de cobrança administrativa;  
 

XI. propor medidas de aperfeiçoamento da legislação fazendária;  
 

XII. interagir com a Procuradoria Fiscal do Município nas atividades de cobrança dos 
créditos ajuizados; 

 

XIII. consultar o sistema informatizado da SEPOF verificando a existência de 
pagamentos e parcelamentos dos créditos tributários consubstanciados nas Certidões 
de Dívida Ativa; 

 

XIV. realizar em conjunto com as Chefias de Divisão do Cadastro Mobiliário e 
Imobiliário a atualização cadastral de contribuintes sem endereço ou com endereço 
incompleto, bem como com titularidade diversa e demais casos obscuros; 

 

XV. realizar, por meio eletrônico, a transferência de dados contidos nas Certidões de 
Dívida Ativa - CDA’s para as respectivas minutas das petições iniciais, encaminhando-
as diretamente à Procuradoria Fiscal; 

 

XVI. manter atualizado o cadastro dos contribuintes inscritos em dívida ativa; 
 

XVII. executar as tarefas preparatórias para as cobranças judiciais dos créditos 
inscritos em dívida ativa; 

 

XVIII. Planejar e monitorar, em conjunto com a Coordenação de Atendimento, os 
parcelamentos dos débitos realizados no âmbito da SEPOF, que deverão ser 
celebrados mediante Termo de Confissão de Dívida Fiscal, bem como verificar a 
regularidade de prazo e valor recolhido; 

 

XIX. enviar à Procuradoria Fiscal - PRFI processos referentes a parcelamento da 
dívida ativa, em atraso por mais de 60 dias, para as providências judiciais cabíveis; 

 

XX. elaborar relatório mensal acerca dos parcelamentos, bem como dos valores 
arrecadados pela Secretaria de Finanças; 

 

XXI. Emitir manifestação prévia em processos de prescrição; 
 

XXII. exercer outras atividades correlatas. 
 
Art. 31. O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a criar Carteira de 
cobrança da Dívida Ativa, podendo regulamentar os procedimentos através de Decreto. 
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SUBSEÇÃO II 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – DPO 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA 
DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 
Art. 32. Compete à Diretoria do Departamento de Planejamento e Orçamento - DPO:  
 
I. elaborar planos e programas anuais e plurianuais das áreas de orçamento e 
finanças;  
 
II. consolidação da proposta orçamentária anual, a partir das propostas orçamentárias 
elaboradas pelos órgãos municipais;  
 
III.  elaborar diretrizes gerais, inclusive metas globais quantitativas e qualitativas, quanto 
à utilização, manutenção e gestão orçamentária;  

 

IV. orientar a elaboração do Plano Plurianual da Administração direta e indireta, 
Fundações, Fundos Municipais, Empresas Públicas e Autarquias;  
 
V. orientar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Administração direta e 
indireta, Fundações, Fundos Municipais, Empresas Públicas e Autarquias;  
 
VI. orientar a elaboração do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), compreendendo os Orçamentos Fiscais, da Seguridade e de Investimento da 
Administração Direta e Indireta, Fundos Municipais, Empresas Públicas e Autarquias;  
 
VII. orientar e administrar o desenvolvimento do processo do Orçamento Participativo 
no município;  
VIII. desenvolver estudos e pesquisas que visem ao aperfeiçoamento das técnicas de 
elaboração do Orçamento Público;  
 
IX. orientar e supervisionar a elaboração do planejamento geral e setorial;  
 
X. apresentar ao Secretário relatórios gerenciais mensais que demonstrem os 
resultados dos trabalhos;  
 
XI. promover reuniões periódicas com os servidores da Diretoria;  
 
XII. elaborar ementa para capacitação dos servidores na área de sua competência;  
 
XIII. desenvolver outras atividades correlatas. 
  

DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CPO 
 

Art. 33. Compete à Coordenadoria de Planejamento e Orçamento:  
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I. orientar, coordenar e controlar os trabalhos de levantamento dos indicadores dos 
programas de governo previstos no Plano Plurianual;  
 
II. identificar, analisar e propor medidas necessárias à formulação das Políticas 
Públicas municipais, compatibilizando-as com as Diretrizes do Planejamento do 
Município;  
 
III.  supervisionar, coordenar e acompanhar as atividades de monitoramento e avaliação 
da execução dos planos plurianuais, programas e projetos regionais e setoriais, de 
forma a propor ajustes, quando necessários à implementação do planejamento e à 
conduta da política econômico-social;  
 
IV. acompanhar a tramitação das leis orçamentárias junto ao poder legislativo;  
 
V. levantar a receita do Município junto a Diretoria de Administração Tributária - DAT, 
para implantação dos programas de trabalho a serem executados;  
 
VI. coordenar a elaboração das minutas de Leis do Plano Plurianual, das Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamentária Anual;  
VII. elaborar e revisar anualmente o regulamento do Orçamento Participativo;  
 
VIII. orientar os diversos órgãos da Administração Direta e Indireta, Fundação, Fundos 
Municipais, Empresas Públicas e Autarquias, na elaboração dos programas setoriais;  
 
IX. coordenar a elaboração do manual técnico para elaboração da proposta 
orçamentária;  
 
X. acompanhar, controlar e avaliar a execução do Orçamento Anual, zelando pelo 
cumprimento dos limites constitucionais;  
XI. realizar a normatização e movimentação dos Créditos Adicionais;  
 
XII. orientar a vinculação de recursos oriundos de transferências federais, estaduais, 
convênios, contratos e outros ajustes e aqueles provenientes de fontes municipais 
destinados à despesa;  
 
XIII. propor medidas de adequação econômico-financeira, de modo a racionalizar a 
programação orçamentária e financeira do Município;  
 
XIV. apresentar a DPO relatórios gerenciais mensais que demonstrem os resultados 
dos trabalhos;  
 
XV.  promover reuniões periódicas com os servidores das unidades administrativas de 
sua área de competência;  
 
XVI. desenvolver outras atividades correlatas.  
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DA COORDENAÇÃO DE INDICADORES, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E 
MONITORAMENTO - CIM 

 
Art. 34. Compete à Coordenação de Indicadores, Elaboração de Documentos e 
Monitoramento:  
 
I. sistematizar indicadores para o acompanhamento dos programas previstos no Plano 
Plurianual;  
 
II. avaliar, por meio do acompanhamento da execução, os resultados obtidos com a 
implantação dos planos e programas anuais e plurianuais;  
 
III. aferir os dados em termos de qualidade, resultado e impacto dos processos e dos 
objetivos das intervenções;  
 
IV. reconhecer os valores atribuídos a objetos, acontecimentos ou situações, de 
acordo com certas regras para possibilitar os avanços em termos de resultados e 
impactos de uma determinada ação ou atividade;  
 
V. levantar aspectos quantitativos e/ou qualitativos de uma ação com vistas à avaliação 
de resultados e a subsidiar a tomada de decisão;  
 
VI. orientar os órgãos da Administração Municipal na elaboração do Plano Plurianual - 
PPA;  
 
VII. consolidar o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e a Proposta 
Orçamentária Anual;  
 
VIII. elaborar o Relatório de Atividades Governamentais - RAG;  
 
IX. analisar a gestão, funcionamento e desempenho do orçamento municipal, 
buscando o cumprimento do cronograma das atividades com o objetivo de garantir a 
eficiência dos programas de planejamento;  
 
X. identificar desvios na execução das ações, entre o programado e o executado, 
diagnosticando suas causas e propondo ajustes operacionais, com vistas à adequação 
entre o plano e sua implementação;  
 
XI. gerenciar a execução orçamentária da programação anual estabelecida, propondo, 
se necessário, ações corretivas;  
 
XII. gerenciar a descentralização de créditos e transferências de recursos para os 
órgãos e para as unidades descentralizadas;  
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XIII. realizar o acompanhamento e o controle da execução orçamentária, procedendo 
as alterações, quando necessárias e autorizadas previamente, em conjunto com a 
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento; 
 
XIV. desenvolver outras atividades correlatas.  
 

DA COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOURARIA - CCT 
 

Art. 35. Compete à Coordenação da Contabilidade e Tesouraria 
 

I. a escrituração sintética e analítica, em todas as suas fases, dos lançamentos 
relativos às operações contábeis, patrimoniais e financeiras da Prefeitura; 
 
II. o acompanhamento, a execução e o controle financeiro de acordos, Contratos e 
Convênios: 
 
III.  a remessa, mensalmente, dos balancetes financeiros e orçamentários ao Tribunal 
de Contas do Estado e à Câmara Municipal; 
 
IV. a elaboração de balancetes mensais, encaminhando-os à apreciação superior; 
 
V. a elaboração, no prazo determinado, do Balancete Geral da Prefeitura; 
 
VI. a elaboração das prestações de contas da Prefeitura, bem como, dos recursos 
recebidos para aplicação em projetos específicos; 
 
VII. a emissão de Nota de Empenho, visando assegurar o controle eficiente da 
execução orçamentária da despesa; 
 
VIII. a análise das folhas de pagamento dos servidores, adequando-as às unidades 
orçamentárias; 
 
IX. a análise e controle dos custos por obra, serviço, atividade, projeto ou unidade 
administrativa; 
 
X. a análise, conferência e instrução em todos os processos de pagamentos na fase 
final, bem como, em todos os documentos elaborados pela Área Financeira; 
 
XI. o controle do arquivamento dos processos liquidados; 
 
XII. a remessa bimestral e quadrimestral, dos relatórios de Gestão Fiscal, para os 
órgãos competentes, bem como, o acompanhamento à publicação dos mesmos, em 
conjunto com a Coordenação de  Planejamento e Orçamento; 
 
XIII. o recebimento e contabilização da receita arrecadada, proveniente de tributos ou 
a qualquer título; 
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XIV. a execução de pagamento das despesas, previamente autorizadas; 
 
XV. a emissão e a assinatura de cheques e requisições de talonários ou pagamentos 
eletrônicos, juntamente com o Prefeito e com o Secretário Municipal de Planejamento, 
Orçamento, Tributação e Finanças quando for o caso; 
 
XVI. a escrituração do Livro Caixa; 
 
XVII. o recebimento guarda e conservação de valores e títulos do Município, 
desenvolvendo-os quando devidamente autorizados; 
 
XVIII. o controle diário dos saldos das contas em estabelecimentos de créditos 
movimentados pela Prefeitura; 
 
XIX. o recolhimento das importâncias devidas a encargos sociais da Prefeitura; 
 
XX. o fornecimento de suprimento de dinheiro a outros órgãos da Administração, desde 
que devidamente processados e com a devida autorização do Prefeito, bem como 
aprovação da prestação de contas dos recursos destinados aos suprimentos de 
fundos; 
 
XXI. elaboração da programação de desembolso de caixa, bem como da programação 
de execução financeira dos contratos e convênios com a municipalidade; 
 
XXII.  emitir notas de empenho e notas de lançamento de despesa orçamentária de 
acordo com as normas vigentes;  
 
XXIII. organizar os processos de pagamento da despesa de acordo com as normas 
cabíveis;  
 
XXIV. recolher guias de retenção de tributos de notas de empenho, quando 
necessário;  
 
XXV.  controlar as prestações de contas do cartão corporativo, examiná-las, sanando, 
quando possível, as falhas observadas e manifestando-se quanto a sua regularidade e 
exatidão;  
 
XXVI. exercer controle das dotações de pessoal sob sua responsabilidade, solicitando 
imediata suplementação quando observar insuficiência;  
 
XXVII.  manter organizada toda documentação e os registros para exame por parte dos 
órgãos de controle interno e externo;  
 
XXVIII. elaborar as relações de restos a pagar processado e não processados em 
conjunto com os demais setores administrativos do órgão;  
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XXIX. cumprir e fazer cumprir as normas gerais de contabilidade, execução 
orçamentária e administração financeira e as emanadas do órgão central do sistema;  
 
XXX. estabelecer critérios para o recebimento e a liquidação de fornecimento, 
inclusive no tocante à aplicação de normas técnicas sobre especificações de qualidade 
de bens e serviços;  
 
XXXI. a execução de outras atividades correlatas. 
 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA – CAF 
 

Art. 36. Compete à Coordenadoria Administrativa Financeira:  
 
I. orientar e supervisionar as atividades administrativa e financeira do órgão;  
 
II. acompanhar a execução do planejamento e programação administrativa da SEPOF;  
 
III.  emitir, sob orientação do(a) Secretário(a) da pasta, instruções necessárias ao 
funcionamento da SEPOF;  
 
IV. elaborar os procedimentos técnicos operacionais vinculados as despesas de 
manutenção da Secretaria;  
 
V. garantir a integração das atividades realizadas pelas diretorias nas áreas de 
atuação da Secretaria;  
 
VI. Implantar, gerenciar e executar o programa de modernização administrativa e 
desenvolver a implementação de ações que disseminem a cultura da modernização no 
órgão;  
 
VII. articular-se com as demais unidades administrativas a fim de promover a 
integração e apoiar a melhoria contínua de suas atividades;  
 
VIII. realizar as atividades de pessoal, transporte, material, patrimônio mobiliário e 
imobiliário, serviços auxiliares, arquivo documental da Secretaria;  
 
IX. execução da programação financeira, orçamentária e contábil da Secretaria de 
acordo com as normas vigentes;  
 
X. controlar e gestar os contratos de prestação de serviços e de fornecimento de 
materiais para viabilizar o bom funcionamento da SEPOF;  
 
XI. controlar e elaborar planilhas de férias dos servidores da Secretaria;  
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XII. realizar os controles e gestão da folha de pagamento dos funcionários da 
Secretaria;  
 
XIII. controlar e acompanhar os pagamentos de fornecedores;  
 
XIV. emitir nota de empenho acompanhado dos expedientes relativos à licitação ou da 
justificativa da sua dispensa;  
 
XV. verificar a adequada autorização e demais procedimentos para realização de uma 
gestão eficiente das despesas da Secretaria;  
 
XVI. verificar a observância das normas vinculadas as atividades administravas, 
inclusive as de retenção na fonte de sua competência;  
 
XVII.  constatar o aspecto formal do expediente e a adequação da classificação 
orçamentária das despesas do órgão;  
 
XVIII. verificar a existência da disponibilidade orçamentária e a correta dedução da 
despesa autorizada;  
 
XIX. acompanhar o cumprimento da programação financeira do órgão;  
 
XX. conferir o resumo da execução orçamentária comunicando imediatamente as 
divergências verificadas;  
 
XXI. observar e fazer observar os limites estabelecidos nas normas de contenção de 
despesas e respectivas liberações;  
 
XXII.  estabelecer sistema de suprimento de almoxarifado e manter controle estatístico 
do consumo de material da SEPOF;  
 
XXIII. instruir as requisições de materiais, no sentido de viabilizar o processo licitatório;  
 
XXIV. acompanhar, controlar e avaliar o cumprimento a recepção de mercadorias e 
serviços;  
 
XXV. manter atualizado o ementário da Legislação e dos Atos referentes à 
administração de material e licitações;  
 
XXVI. fazer cumprir os contratos firmados pela Secretaria;  
 
XXVII.  providenciar a entrega da ordem de fornecimento juntamente com a nota de 
empenho aos fornecedores;  

 
XXVIII. acompanhar a entrega dos materiais junto ao almoxarifado da SEPOF, nos 
locais de consumo, de acordo com o que determina a ordem de fornecimento;  
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XXIX. instruir os processos de programação de prazos de entrega dos materiais;  
 
XXX. controlar os gastos da SEPOF, observando a previsão do orçamento do órgão;  
 
XXXI. manter atualizado o sistema informatizado sobre aquisições de materiais e 
contratações de serviços da SEPOF;  
 
XXXII.  manter controle estatístico de consumo de materiais e prestação de serviços;  
 
XXXIII. manter o Secretário da SEPOF informado sobre os gastos com material de 
consumo e serviço e com equipamento e material permanente;  
 
XXXIV. elaborar programa para capacitação dos servidores na área de sua 
competência;  
 
XXXV.  desenvolver outras atividades correlatas. 

 
SEÇÃO III 

ÓRGÃOS DE JULGAMENTO 
SUBSEÇÃO I 

DA PRIMAIRA INSTÂNCIA – JULGADORIA 
 

Art. 37. A Julgadoria é a unidade responsável pelo julgamento das impugnações de 
lançamento dos tributos municipais, em primeira instância administrativa, composta por 
Fiscais e Agentes designados pelo Secretário da SEPOF. 
 
§ 1º - As decisões desta Julgadoria deverão ser realizadas de forma individual e 
autônoma; 
 
§ 2º - Os fiscais de tributos designados não poderão participar do lançamento do 
tributo, objeto de apreciação da Julgadoria; 
 
§ 3º - Ato do Secretário regulamentará sobre, nomeação, organização, atribuições e 
funcionamento da Julgadoria. 
 
Art. 38. Compete à Julgadoria: 
 
I. julgar os processos administrativos fiscais, assim definidos pela legislação municipal; 
 
II. desenvolver estudos e pesquisas visando oferecer sugestões para o 
aperfeiçoamento da legislação tributária; 

 

III.  organizar e analisar estatísticas sobre processos administrativos fiscais; 
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IV. colaborar na adoção de medidas necessárias à obtenção de adequado 
relacionamento contribuinte/fisco, inclusive promovendo reuniões e debates e 
expedindo instruções sobre as obrigações legais e regulamentares dos contribuintes; 
 
V. opinar sobre projetos-de-lei de natureza tributária que devam ser submetidos à 
Câmara Municipal; 

 

VI. expedir atos normativos para execução dos serviços fiscais e de outras tarefas 
realizadas pelo pessoal que lhe é subordinado; 

 

VII. propor e elaborar, em conjunto com outros órgãos, instruções e manuais referentes 
a interpretação das normas tributárias, visando uniformidade de procedimentos fiscais; 

 

VIII. realizar propostas para o aperfeiçoamento do Sistema Tributário do Município; 
 

IX. propor programas de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal lotado na SEPOF 
sobre processo administrativo fiscal; 

 

X. organizar, catalogar e divulgar normas, decisões e julgados administrativos e outras 
informações da área tributária de interesse do Município; 

 

XI. publicar o resumo do acórdão da decisão dos processos julgados; 
 

XII. exercer outras atividades correlatas especialmente as que lhe forem atribuídas pelo 
Secretário Municipal. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA SEGUNDA INSTÂNCIA - CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS - CRF 
 

Art. 39. O recurso voluntário ou de ofício, será julgado pelo Conselho de Recursos 
Fiscais do Município de Vitória do Xingu. 
 
Art. 40. O Conselho de Recursos Fiscais será composto por (04) quatro membros com 
a denominação de Conselheiros, com mandato de (02) dois anos, podendo ser 
reconduzidos uma única vez.  
 
§ 1º - Os (04) quatro membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão 
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, sendo indicados da seguinte forma:  
 
a) um (01) Conselheiro e seu respectivo suplente indicado, pelo Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE Escritório Regional de Altamira;  
 

b) um (01) Conselheiro e seu respectivo suplente indicado, pela Associação 
Comercial, Industrial e Agropastoril de Vitória do Xingu - AVIAVIX; 
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c) um (01) Conselheiro e seu respectivo suplente indicado pelo(a) Secretário 
Municipal de Planejamento, Orçamento, Tributação e Finanças; 

d) um (01) Conselheiro e seu respectivo suplente indicado pelo Chefe do Poder 
Executivo.  

 
§ 2º - Os suplentes substituirão os membros efetivos em suas faltas ou impedimentos 
legais. 
 
Art. 41. Os quatro (04) membros do Conselho serão cidadãos do Município de Vitória 
do Xingu, com conhecimento técnico e reputação ilibada.  
 
Art. 42. O Conselheiro indicado e nomeado pelo Prefeito Municipal será o Presidente 
do Conselho e terá o voto de desempate, quando houver necessidade.  
 
Parágrafo Único - O Presidente do Conselho terá as seguintes atribuições, além 
daquelas previstas nesta Lei e no Regimento Interno do Conselho: 
 
I. representá-lo perante quaisquer pessoas ou órgãos; 
 
II. comunicar à autoridade competente, de ofício ou a requerimento de qualquer 
Conselheiro, irregularidades ou faltas funcionais, ocorridas em repartição 
administrativa, de que haja provas ou indícios contidos em processo submetido a 
julgamento no Conselho; 

 

III.  presidir as sessões de julgamento; 
 

IV. distribuir os processos administrativos fiscais. 
 
Art. 43. O Regimento Interno, a ser instituído por decreto do Prefeito, disciplinará sobre 
a competência, organização e o funcionamento do Conselho. 
 
Art. 44. A decisão, acerca de processo julgado pelo Conselho de Recursos Fiscais, 
receberá a forma de Acórdão, cujo resumo será publicado no Diário Oficial do 
Município, através de ementa.  
 
§1° - As sessões de julgamento serão públicas e realizadas em datas e horários 
previamente divulgados. 
 
§2° - Sempre que necessário, poderão ser convocadas sessões extraordinárias, 
observadas as disposições do parágrafo anterior. 
 
Art. 45. Das decisões finais não caberá nenhum recurso na esfera administrativa, salvo 
pedido de reconsideração ao próprio Conselho, quando se tratar de matéria 
exclusivamente de direito. 
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Art. 46. Quando o Conselho julgar pertinente a aplicação da equidade,  proporá a 
medida ao Chefe do Poder Executivo, justificando, desde logo, a não contrariedade a 
dispositivo legal expresso. 
 

SEÇÃO IV 
PROCURADORIA FISCAL – PRFI 

 
Art. 47. A Procuradoria Fiscal é a unidade de assessoramento direto ao Secretário e 
dos demais órgãos da SEPOF, composta por profissionais com curso de graduação em 
Direito, reconhecido e concluído em instituição de ensino superior credenciada pelo 
Ministério da Educação e Cultura – MEC e inscrição na Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.  
 
Parágrafo único – A Procuradoria Fiscal é uma unidade administrativa coordenada por 
um procurador nomeado pelo Prefeito Municipal. 
 
Art. 48. Compete à Procuradoria Fiscal: 
 
I. examinar previamente os processos administrativos relativos a créditos tributários e 
não-tributários encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, visando à apuração da 
certeza e liquidez do crédito do Município de Vitória do Xingu; 

 
II. inscrever na Dívida Ativa, os créditos tributários e não-tributários que tenham sido 
regularmente apurados e já não comportem recursos administrativos;  

 

III.  coordenar a cobrança extrajudicial dos créditos tributários e não tributários da 
Fazenda Municipal, inscritos e não inscritos na Dívida Ativa;  

 

IV. autorizar o cancelamento de crédito tributário ou não tributário da Dívida Ativa, 
ressalvadas as decisões proferidas pela última instância de recursos administrativos;  
 
V. opinar em processos e expedientes administrativos relacionados com matéria de sua 
competência, inclusive nos que tratem sobre prescrição e cancelamento de créditos 
inscritos e não-inscritos na Dívida Ativa; 
 
VI. representar e defender os interesses da Fazenda Pública Municipal junto ao 
Conselho de Contribuintes da Secretaria Municipal de Finanças;  
 
VII. representar a Fazenda Pública Municipal em juízo, na execução de sua Dívida 
Ativa tributária; 
 
VIII. verificar e atestar, em processos judiciais, o efetivo pagamento da Dívida Ativa 
tributária;  
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IX. elaborar, quando solicitada, informações em mandados de segurança que versem 
sobre matéria de sua competência; 

 
X. elaborar ou rever anteprojetos de Leis, Decretos, Atos Normativos, e Portarias de 
interesse da SEPOF; 
XI. assessorar os órgãos internos da SEPOF no desempenho de suas atribuições; 

 
XII. assessorar o Secretário Municipal e participar de negociações sobre assuntos que 
envolvam aspectos legais; 
XIII. proceder à revisão de documentos que criam, alteram ou extinguem direitos e 
obrigações da SEPOF; 
 
XIV. padronizar, coordenar a elaboração e examinar minutas e acordos, contratos, 
convênios, ajustes e atos similares, e acompanhar sua execução; 

 
XVI. exercer outras atividades correlatas 
 
Art. 49. O Parágrafo único do Art. 69 da Lei nº 021/1993 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 69.......................................................... 
...................................................................... 
 
Parágrafo único: Ficam criadas as gratificações de produtividades básica e especial, 
devendo as condições para aferição, critérios, prazos ou forma de pagamento serem 
definidos em regulamento, observados os limites legais”. (NR) 
 
Art. 50. Para o ingresso e nomeação no Cargo de Auditor Fiscal de Tributos e Fiscal de 
Tributos será exigida a graduação em curso superior completo em qualquer área de 
formação, reconhecido e concluído em instituição de ensino superior credenciada pelo 
Ministério da Educação e Cultura – MEC.  
 
Art. 51. Ficam criados os cargos em comissão de Diretor de Departamento – Código 
DAS-07, Corregedor Fazendário – Código DAS-06, Ouvidor Fazendário – Código DAS-
06, Coordenador de Departamento – Código DAS-05 e Procurador Fiscal – Código 
DAS-07.  
 
Art. 52. Fica criado o cargo de provimento efetivo de Atendente Fazendário da Carreira 
de Nível Médio Especializado – Código ATN.MF.QP-406, Classe A e B com 
vencimento inicial de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) com as variações 
dos percentuais constantes do art. 58 da Lei nº 197 de 19 de dezembro de 2011. 
  
Art. 53 Fica extinto o cargo de provimento efetivo de Assistente de Fiscalização 
Fazendária por não mais adequar-se a nova estrutura administrativa da SEPOF. 
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Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei.  
 
Art. 55. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, em especial o art. 13, alínea “g” que trata da Secretaria 
Municipal de Finanças – SEFIN da Lei nº 197 de 19 de dezembro de 2011. 
 
Gabinete da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, aos 28 do mês de maio de 2013 – 

21º Ano de Fundação do Município de Vitória do Xingu, Estado do Pará. 

 
ERIVANDO OLIVEIRA AMARAL 

Prefeito de Vitória do Xingu
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ANEXO I

 

SECRETÁRIO 

Chefia de Gabinete 

Procuradoria 
Fiscal - PF 

Departamento de 
Adminstração 

Tributária - DAT 

Coordenação de 
Fiscalização dos Tributos 

Municipais - COFIS 

Chefia de Divisão de 
Cadastro Mobiliário e 

Alvará 

Chefia de Divisão de 
Fiscalização Portuária 

Chefia de Divisão de 
Planejamento Fiscal e 

Retenção na Fonte 

Chefia de Divisão do 
Simples Nacional e Mei 

Coordenação do IPTU e 
ITBI 

Chefia de Divisão do 
Cadastro Imobiliário 

Coordenação de 
Arrecadação Tributária 

- CAT 

Coordenação da 
Cobrança Administrativa 
e da Dívida Ativa - CDA 

Coordenação da Central 
de Atendimento ao 
Contribuinte - CAC 

Departamento do 
Planejamento e 

Orçamento – DPO 

Coordenadoria  Planejamento 
e Orçamento - CPO 

Coordenação  Indicadores, 
Elaboração de Documentos e 

Monitoramento - CIM 

Coordenação de 
Contabilidade e Tesouraria - 

CCT 

Coordenação Administrativa 
Financeira - CAF 

Corregedoria Ouvidoria 

Primeira Instancia  - 
Julgadoria 

Segunda Instancia - 
Conselho de Recursos 

Fiscais - CRF 
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