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PORTARIA Nº 017/2021 – SEFIN/GAB, DE 31 DE MARÇO DE 2021. 

 

PRORROGA O PRAZO PARA 

PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA 

PARA LOCALIZAÇÃO E DA TAXA DE 

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 

ANUAL – ALVARÁ 2021. 

 

A Secretária Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 

001/2021– GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021. 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº 712/2021-GAP/PMS, de 04 de março de 2021, que 

atualiza as medidas temporárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus no Município de Santarém, e dá outras 

providências. 

CONSIDERANDO que a pandemia do novo coronavírus vem causando impacto na economia do 

município, afetando de forma direta nos segmentos dedicados ao fornecimento de bens e serviços 

não essenciais para a população. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Em função dos impactos da pandemia da COVID-19 na economia local, a data de 
vencimento da Taxa de Licença para Localização e da Taxa de Licença para Funcionamento 
Anual, estabelecida no artigo 2º da Portaria 001/2021-SEFIN/GAB, de 04 de janeiro de 2021, fica 
prorrogada da seguinte forma: 

I – Da Taxa de Licença para Funcionamento anual: 

a) Até 31 de maio de 2021, quando se referir a empresas ou estabelecimentos já licenciados pela 
municipalidade. 

II – Da Taxa de Licença para Localização: 

a) No ato do licenciamento que deve ser realizado antes do início das atividades; 
b) No ato em que ocorrerem mudanças de local de funcionamento, de razão social ou de 
atividades. 

§ 1º A prorrogação do prazo a que se refere o caput deste artigo, não implica direito à restituição 
de valores eventualmente já recolhidos. 

§ 2º A emissão das taxas descritas no caput deste artigo é feita por meio do sistema REGIN e 

pelo acesso ao Portal de Serviços da Prefeitura de Santarém através do link 

http://alvara.santarem.pa.gov.br:8181/alvara/servlet/login. 
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Art. 2º - O atendimento a contribuintes relativo aos serviços abrangidos pela Secretaria Municipal 

de Finanças – SEFIN, especificamente a Divisão de Atendimento ao Contribuinte, deve ser 

mantido e realizado, preferencialmente, pelo telefone fixo (93) 3529-2923, ou pelo telefone móvel 

e WhatsApp (93) 99206-8077, ou ainda pelo endereço eletrônico cac@santarem.pa.gov.br. 

§ 1º O deslocamento físico dos contribuintes à Central de Atendimento ao Contribuinte e Sala do 

Empreendedor, somente deverá ocorrer quando estritamente necessário e após prévio 

agendamento pelos números de telefones fixo e móvel descritos no caput deste artigo, no horário 

de 08 às 14 horas, de segunda à sexta-feira; 

§ 2º A sistemática de atendimento de que trata este artigo vigorará enquanto perdurar a 

emergência sanitária, sem prejuízo de posterior reavaliação. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor em 01 de abril de 2021 e suas disposições poderão ser 

alteradas segundo a evolução epidemiológica da COVID-19. 

Gabinete da Secretária Municipal de Finanças, em 31 de março de 2020. 

 

 

 

 

MARIA JOSILENE LIRA PINTO 
Secretária Municipal de Finanças 
Decreto nº 001/2021 – GAP/PMS 
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