
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 

ESTADO DO PARÁ 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2022 de 14 DE JANEIRO DE 2022. 

 
Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal 

perante a Municipio de Cametá-PA e dá outras 

providências. 

O Prefeito do Município de Cametá-PA, Estado do Pará, Sr. VICTOR CORREA  

CASSIANO, com fundamento no art. 30, I da Constituição Federal de 1988 e no uso de suas 

atribuições legais que lhe conferem o arts. 34, I, II, III e 83, XVIII da Lei Orgânica Municipal, e 

Considerando o que prevê a alínea "b", do inciso XXXIV, do art. 5º, da Constituição 

Federal; 

Considerando os arts. 205, 206 e 208, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 

de outubro de 1966); e 

Considerando, ainda, o Código Tributário de Cametá-PA (Lei Complementar nº 315, de 

07 de dezembro de 2018), 

DECRETA: 
 
 

DA PROVA DE REGULARIDADE FISCAL 

Art. 1º A prova de regularidade fiscal perante o Municipio de Cametá-PA será efetuada 

mediante apresentação de certidão conjunta, pela Secretaria Municipal de Finanças, com 

informações da situação do sujeito passivo quanto aos tributos municipais e à Divida Ativa da do 

Municipio, por elas administrados. 

§ 1º O direito de obter certidão nos termos deste Decreto é assegurado ao sujeito passivo, 

devidamente inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro Nacional 

da Pessoa Física (CPF), independentemente do pagamento de taxa. 

§ 2º No caso de pessoa jurídica, a certidão será emitida em nome da matriz e abrangerá 

todas as suas filiais. 

§ 3º No caso de imóvel, será emitida uma certidão para cada incrição imobiliária do 

cadastro municipal. 

DA CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-7056-1977-belem-pa_172592.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-7056-1977-belem-pa_172592.html
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Art. 2º A "Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Municipais e à 

Dívida Ativa" será emitida quando não existirem pendências em nome do sujeito passivo: 

Parágrafo único. A certidão de que trata este artigo será emitida conforme os modelos 

constantes nos Anexos I e II deste Decreto. 

DA CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

Art. 3º A "Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Municipais e à Dívida Ativa" será emitida quando, em relação ao sujeito passivo, constar 

débito relativo a tributo municipal ou a inscrição em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade 

esteja suspensa na forma do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 

Tributário Nacional (CTN). 

§ 1º A certidão de que trata o caput também será emitida quando, em relação ao sujeito 

passivo, existir débito: 

I - relativo a tributo municipal cujo lançamento se encontre no prazo legal de impugnação; 

II - inscrito em Dívida Ativa, garantido mediante penhora de bens cuja avaliação seja igual 

ou superior ao montante do débito atualizado. 

§ 2º A certidão de que trata este artigo terá os mesmos efeitos da "Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Municipais e à Dívida Ativa" e será emitida conforme os 

modelos constantes nos Anexos III e IV a este Decreto. 

DA CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA 

Art. 4º A "Certidão Conjunta Positiva de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União" indicará a existência de pendências do sujeito passivo, perante ao Municipio, 

relativas a débitos, a dados cadastrais, à apresentação de declarações  e relativas a inscrições 

em cobrança. 

Parágrafo único. A certidão de que trata este artigo será emitida conforme os modelos 

constantes nos Anexos V e VI a este Decreto. 

DA EMISSÃO DE CERTIDÕES 

Art. 5º As certidões de que tratam os arts. 2º, 3º e 4º serão solicitadas e emitidas por meio 

da Internet, no endereço eletrônico 
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http://cameta.pa.regintributos.pscs.com.br:8084/acesso/pages/geral/index.jsf. 

 

Parágrafo único. Quando as informações constantes das bases de dados forem 

insuficientes para a emissão das certidões na forma do caput deste artigo, será prestada ao 

sujeito passivo, em resposta a sua solicitação, orientação para comparecer Secretaria de 

Finanças, conforme o caso. 

DA COMPETÊNCIA PARA A CERTIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL 

Art. 7º. A certificação da regularidade fiscal do sujeito passivo compete a Secretaria 

Municipal de Finanças 

DO PRAZO PARA A EMISSÃO 

Art. 8º A certidão conjunta de que trata esta Portaria será emitida no prazo de dez dias, 

contados da data de apresentação do requerimento. 

DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES 

Art. 9º. O prazo de validade das certidões de que trata esta Portaria é de 60 dias, 

contados da data de sua emissão, à exceção da certidão a que se refere o art. 4º. 

§ 1º Na hipótese de existência de débito com exigibilidade suspensa em virtude de 

impugnação ou recurso, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a 

certidão emitida durante o prazo para impugnação ou recurso, quando ainda não apresentada 

ou interposto, terá validade de trinta dias. 

§ 2º A certidão conjunta terá eficácia, dentro do seu prazo de validade, para prova de 

regularidade fiscal relativa aos tributos municipais e à Dívida Ativa. 

DO CANCELAMENTO DA CERTIDÃO CONJUNTA 

Art. 10. Compete a Secretaria Municipal de Finanças a determinação de cancelamento 

das certidões disciplinadas por este Decreto. 

Parágrafo único. O cancelamento de certidão será efetuado nos casos de revogação ou 

cassação de decisão judicial que tenha justificado a sua emissão. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

http://cameta.pa.regintributos.pscs.com.br:8084/acesso/pages/geral/index.jsf
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Art. 11. Somente terão validade as certidões emitidas eletronicamente, pela Internet, 

mediante sistema informatizado específico, sendo vedada qualquer outra forma de certificação 

manual ou eletrônica. 

§ 1º As certidões referidas no caput conterão, obrigatoriamente, a hora e a data de 

emissão e o respectivo código de controle. 

§ 2º Somente produzirá efeitos a certidão conjunta cuja autenticidade for confirmada nos 

endereços eletrônicos referidos no art. 5º. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cametá-PA, em 14 de janeiro de 2022.  

 

 

 

VICTOR CORREA CASSIANO 

Prefeito do Município  
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ANEXO I 

 
 
 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 

ESTADO DO PARÁ 

 

ANEXO II
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 

 
 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 

ESTADO DO PARÁ 

 

ANEXO VI 
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