PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N° 2.283/2015 - GPMSSBV
São Sebastião da Boa Vista, 30 de dezembro de 2015
Regulamenta a cobrança do tributo previsto nos artigos 123 a
127 da lei municipal 244/2013, em face do abastecimento de
pescados no município de São Sebastião da Boa Vista e dá
outras providências.
O Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa Vista, Estado
do Pará, Exmo. Sr. GETÚLIO BRABO DE SOUZA, no uso de
suas atribuições legais.
CONSIDERANDO A necessidade de regulamentação do comércio de pescados
no âmbito municipal;
CONSIDERANDO O disposto nos artigos 123 a 127 da lei n.° 244/2013 - Código
Tributário Municipal, que estabelece a taxa sobre o exercício de atividades
ambulantes;
CONSIDERANDO a disposição específica do § 1° do art. 123 que considera
"como comércio ambulante o exercido individualmente, sem estabelecimento,
instalações ou localização fixa, com característica eminentemente não
sedentária";
RESOLVE:
Art. 1°. Será aplicada, na distribuição de pescado, para revenda no Mercado
Municipal ou no interior do município, a taxa prevista nos artigos 123 a 127 do
Código Tributário Municipal, com alíquota de 5% sobre o valor da venda feita
pelas "Geleiras" ou pescadores que forneçam o produto, apurados por quilograma
fornecido.
§ 1°. Fica proibida a comercialização de pescado, direta ao consumido, fora das
pessoas autorizadas a atuar no Mercado Municipal ou em pontos definidos pela
Secretaria de Pesca, na cidade ou no interior, os quais devem ser devidamente
cadastrados, mediante contratação específica.
§ 2°. Os "geleiros" e demais fornecedores do pescado comercializado em âmbito
municipal deverão ser devidamente cadastrados junto à Secretaria Municipal de
Pesca a Aquicultura - SEMPAQ, a qual disponibilizará cópia à Divisão de Tributos
da Secretaria de Administração e Finanças
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Art. 2.° - Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2016, revogadas
as disposições em contrário.
Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa vista,
em 30 de dezembro de 2015.

GETULIOpRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado em 18 de dezembro de 2015
Av. Presidente Vargas com Praça Matriz, centro, São Sebastião da Boa Vista/PA. CEP: 68.820-000.
Fone(fax):(91) 3764-1117. Email: prefeiturassbv@yahoo.com.br

