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Art. 34.  O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de 
autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se 
em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas 
geográfi cas da área embargada, que deverão constar do respectivo 
relatório de fi scalização para posterior georreferenciamento.
Art. 35. Os autos do processo administrativo infracional serão encaminhados 
ao setor responsável pelo julgamento, devidamente numerado, estando 
compostos por:
I - auto de infração;
II - relatório de fi scalização ambiental;
III - termos lavrados por ocasião da ação fi scalizatória;
IV - defesa, impugnações e petições diversas do autuado;
V - notifi cações;
VI - provas legais colhidas durante a ação fi scalizatória; e
VII - demais documentos necessários à instrução processual, previstos em 
normas legais vigentes.
§ 1º Nos casos em que não for apresentada a defesa no prazo legal, o 
setor competente deverá atestar o fato nos autos do processo, para os 
efeitos legais.
§ 2º Nos casos em que o auto de infração for lavrado com base em 
manifestações técnicas ou jurídicas, a cópia dos respectivos documentos 
deverá compor o relatório de fi scalização.
CAPÍTULO VII
DAS COMUNICAÇÕES
Art. 36.  A comunicação de crime e/ou infração ambiental aos órgãos e 
entidades públicas será formalizada por meio de ofício encaminhado pelo 
titular do órgão ambiental competente que constatar a prática ilegal.
Parágrafo único.  A atribuição de comunicação, de que trata o caput deste 
artigo, poderá ser delegada ao responsável pela unidade administrativa 
de fi scalização ambiental, mediante ato do titular do órgão ambiental 
competente.
Art. 37. Compete ao setor de fi scalização elaborar minuta de ofício, para 
fi ns de comunicação:
I - ao Ministério Público competente, quando se tratar de crime ambiental;
II - aos órgãos ambientais, acerca da lavratura de auto de infração, 
quando competentes para o licenciamento ou autorização da atividade ou 
empreendimento, nos termos da Lei Complementar Federal nº 140, de 2011.
III - ao Departamento de Trânsito do Estado, à Capitania dos Portos ou a outro 
órgão competente de registro, acerca da apreensão de veículos de qualquer 
natureza; e
IV - ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar, quando se tratar de infração 
ambiental praticada por menor de idade.
Parágrafo único. As minutas de ofício serão encaminhadas ao titular do 
órgão ambiental, para análise e posterior envio, exceto no caso previsto no 
parágrafo único, do art. 36, deste Decreto.
Art. 38. O Ministério Público será comunicado da ocorrência de crime 
ambiental em até 72 (setenta e duas) horas, devendo ser encaminhado 
relatório circunstanciado acompanhado do respectivo auto de infração.
Parágrafo único.  Nos casos de crimes ambientais com graves riscos à saúde 
pública e ao meio ambiente, o Ministério Público deverá ser comunicado 
em até 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 39. O Ministério Público Federal será comunicado dos crimes ambientais 
quando for interessada a União, suas autarquias ou empresas estatais.
Art. 40.  As comunicações de que trata este Capítulo poderão se realizar 
por meio eletrônico ou qualquer outro sistema de comunicação apto a 
facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações, a partir de acordos 
previamente fi rmados entre os órgãos ou entidades.
Art. 41.  Para os efeitos deste Decreto, os instrumentos de correspondência 
são documentos, lavrados em formulário próprio ou emitidos por sistema 
informatizado, por meio dos quais a autoridade competente registra e 
formaliza o ato administrativo que visa comunicar a decisão do órgão 
ambiental, bem como prestar ou solicitar informações, sendo estes:
I - Ofício: documento no qual se lavra a solicitação ou prestação de 
informação a determinada pessoa, física ou jurídica, para providências 
cabíveis; e
II - Notifi cação Administrativa: documento no qual se lavra a comunicação 
ao infrator acerca da autuação, das obrigações e sanções que lhe foram 
impostas pela autoridade competente, dos prazos processuais e demais 
informações necessárias para a condução do processo administrativo 
infracional, tais como:
a) Notifi cação De Autuação: documento no qual se lavra a comunicação da 
autuação do infrator, quando da impossibilidade de realizá-la pessoalmente, 
fazendo constar o prazo processual para defesa e demais informações 
necessárias ao respectivo processo administrativo;
b) Notifi cação De Penalidade: documento no qual se lavra a comunicação 
da penalidade imposta ao infrator, nos autos do processo administrativo 
infracional, fazendo constar o prazo para recurso e demais informações 
necessárias ao resultado prático do respectivo processo administrativo; e
c) Edital: documento no qual se lavra a comunicação da autuação do 
infrator e as decisões proferidas pelo órgão ambiental, quando este se 
encontrar em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço 
conhecido.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 42. Aplica-se aos prazos previstos neste Decreto o disposto nos arts. 
83 e 84 da Lei Estadual nº 8.472, de 2020.
Art. 43. Qualquer pessoa legalmente identifi cada, ao constatar infração 
ambiental decorrente de empreendimentos ou atividades utilizadores de 
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, poderá dirigir 
representação ao órgão ambiental competente e demais órgãos ambientais 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), para 
cumprimento do exercício do seu poder de polícia.

Parágrafo único. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração 
ambiental deverá promover a sua apuração imediata, mediante processo 
administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade.
Art. 44.  Compete ao órgão ambiental responsável pelo licenciamento ou 
autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto 
de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de 
infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade 
licenciada ou autorizada.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes 
federativos da atribuição comum de fi scalização de conformidade de 
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou 
utilizadores de recursos naturais, com a legislação ambiental em vigor, 
prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado pelo órgão que detenha a 
atribuição de licenciamento ou autorização.
§ 2º Nos casos em que a fi scalização regular do órgão ambiental, ou da 
entidade a esse vinculada, constatar infração ambiental cometida por 
empreendimento ou atividade cujo licenciamento seja de competência de 
outro ente, deverá ser lavrado auto de infração acompanhado de relatório 
circunstanciado, encaminhando cópias dos documentos ao ente licenciador.
Art. 45. Os procedimentos para apreensão e destinação dos produtos e 
subprodutos objetos de infração ambiental deverão observar as normas 
estaduais que tratam da matéria.
Art. 46. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 47. Fica revogado o Decreto Estadual nº 2.435, de 11 de agosto de 
2010.
PALÁCIO DO GOVERNO, 17 de fevereiro de 2020.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO Nº 553, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
Estabelece as diretrizes do regime de transição do Programa instituído 
pela Lei Estadual nº 7.776, de 23 de dezembro de 2013, e ampliado pela Lei 
Estadual nº 8.967, de 30 de dezembro de 2019, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe  
confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual e a Lei Estadual nº 
8.967, de 30 de dezembro de 2019,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto estabelece as diretrizes do regime de transição do 
Programa instituído pela Lei Estadual nº 7.776, de 23 de dezembro de 
2013, e ampliado pela Lei Estadual nº 8.967, de 30 de dezembro de 2019.
Art. 2º Na execução do crédito outorgado previsto no inciso I do art. 
2º da Lei Estadual n° 8.967, de 2019, serão observadas as seguintes 
modalidades de destinação:
I - construção ou ampliação de unidade habitacional; ou
II - reforma, melhoria ou adaptação de unidade habitacional.
§ 1º Em qualquer das hipóteses do inciso I do caput deste artigo, o regime 
de execução se dará em duas etapas e, na execução da primeira etapa, o 
benefi ciário deverá edifi car a obra até a conclusão da percinta (atracação) 
da unidade habitacional, em conformidade com o projeto elaborado pela 
Companhia de Habitação do Estado do Pará.
§ 2º Em qualquer das hipóteses do inciso II do caput deste artigo, o 
regime de execução se dará em única etapa, na qual o benefi ciário deverá 
executar a obra em conformidade com o projeto elaborado pela Companhia 
de Habitação do Estado do Pará.
Art. 3º Na prestação de contas do crédito outorgado do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS), previsto no inciso I do art. 2º da Lei Estadual nº 8.967, de 
2019, serão exigidos os seguintes documentos do benefi ciário:
I - na conclusão da primeira etapa a que se refere o § 1º do art. 2º deste 
Decreto, as notas fi scais em nome do benefi ciário relativas à compra do 
material básico indicado no Anexo I;
II - na conclusão da segunda etapa a que se refere o § 1º do art. 2º deste 
Decreto, as notas fi scais em nome do benefi ciário relativas à compra do 
material de acabamento ou de fi nalização da obra indicado no Anexo II; ou
III - na conclusão da única etapa a que se refere o §2º do art. 2º deste 
Decreto, as notas fi scais em nome do benefi ciário relativas à compra do 
material de construção indicado nos Anexos I e II.
Art. 4º A prestação de contas do auxílio pecuniário para serviço, previsto 
no inciso II do art. 2º da Lei Estadual nº 8.967, de 2019, será realizada 
após a fi nalização do serviço, por meio de nota fi scal ou recibo emitido 
pela pessoa jurídica ou profi ssional habilitado responsável pela construção, 
reforma, ampliação, melhoria ou adaptação da unidade habitacional.
Parágrafo único.  Nos benefícios concedidos em duas etapas, a prestação 
de contas será exigida após a conclusão de cada etapa.
Art. 5º O valor a ser pago a título de auxílio pecuniário para serviço será 
proporcional ao serviço executado no imóvel e obedecerá aos critérios e 
valores defi nidos pela Diretoria Executiva da Companhia de Habitação do 
Estado do Pará.
Art. 6º O pagamento do auxílio pecuniário para serviço, nas modalidades 
nova construção e ampliação, será efetuado em duas etapas, sendo o 
primeiro realizado quando da concessão do benefício e o segundo, quando 
da conclusão da obra, após a prestação de contas pelo benefi ciário e 
fi scalização da equipe técnica da Companhia de Habitação do Estado do 
Pará.
Parágrafo único.  A fi scalização da equipe técnica poderá, a critério da 
Companhia de Habitação do Estado do Pará, ser substituída pela declaração 
do benefi ciário de que a obra foi concluída.
Art. 7º A transferência do crédito outorgado do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), previsto 
na Lei Estadual nº 8.967, de 2013, é permitida uma única vez.
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Art. 8º O contrato celebrado na vigência da Lei Estadual nº 7.776, de 2013, 
será integralmente por ela regido.
§ 1º Na hipótese referida no caput deste artigo, poderá o pagamento dos 
valores relativos à segunda etapa ser efetuado por meio do Cartão Sua 
Casa, mediante a celebração de termo aditivo para essa fi nalidade.
§ 2º É vedado o pagamento do auxílio pecuniário para serviço nos contratos 
celebrados na vigência da Lei Estadual nº 7.776, de 2013.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 17 de fevereiro de 2020.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

ANEXO I
ITEM DISCRIMINAÇÃO MATERIAL  - 1ª ETAPA

1 AÇO CA-60B  4.2 MM - 12 METROS
2 ARAME RECOZIDO Nº 18
3 AREIA
4 ATERRO ARENOSO
5 CIMENTO 50 KG
6 ELEMENTO VAZADO 20X20cm DE CIMENTO
7 PEDRA PRETA
8 PERNAMANCA - 3” x 2” x 4 m EM MADEIRA DE LEI
9 PREGO 1.½” X 13
10 QUIMIKAL - MPK 120
11 RIPÃO 2” X 1” EM MADEIRA DE FORTE 
12 SEIXO
13 TÁBUA DE MADEIRA BRANCA
14 TÁBUA FORTE  1” x 3,00 m
15 TIJOLO 6 FUROS CERÂMICO

ANEXO II

ITEM DISCRIMINAÇÃO MATERIAL- 2ª ETAPA
1 AÇO CA-60B  4.2 MM - 12 METROS
2 ADAPTADOR PVC P/ LAVATÓRIO 40 MM X 1”
3 AGUARRAZ (900 ML)
4 AREIA
5 AZULEJO 15 x 15 CM (REVESTIMENTO CERÂMICO)
6 BOCAL EM BAQUELITE BASE E-27
7 BUCHA E ARRUELA 1/2”
8 BUCHA E ARRUELA 3/4”
9 CABO DE COBRE C/ ISOL. 70°/ 750 V  6,0 MM2
10 CABO DE COBRE NU 6 MM2
11 CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COM PARAFUSO COMPLETA
12 CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA
13 CAIXA 4” X 2”
14 CAIXA GORDURA SIFON. PRÉ-MOLDADA (55x35x35 CM)
15 CAIXA PREMOLDADA PARA ATERRAMENTO
16 CAIXA SIFONADA C/ GRELHA QUADRADA (125 X 100 X 50 MM )
17 CAIXILHO ½” ADUELA EM MADEIRA DE LEI
18 CAL HIDRATADA
19 CHUVEIRO PVC JR 1/2”
20 CIMENTO 50 KG
21 CONECTOR PARA ATERRAMENTO
22 CURVA F° F° ELETROLIT 135° Ø 3/4”
23 DISJUNTOR TERM 1P-40A
24 DOBRADIÇA 3” x 3 1/2” C/ PARAFUSOS
25 ELETRODUTO Fº Fº ELETROLIT Ø 3/4”
26 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2”
27 ENGATE FLEXIVEL . 1/2” X 0,40 M
28 ESCÁPULA DE EMBUTIR
29 FECHADURA P/ PORTA INTERNA
30 FIO DE COBRE ISOL. PVC 70°/ 750 V  1,5 MM2
31 FIO DE COBRE ISOL. PVC 70°/ 750 V  2,5 MM2
32 FITA ISOLANTE 3M - 19 MM X 20 MM
33 FIX-FIO
34 FORRO EM PVC
35 FOSSA PRÉ MOLDADA - 5 PESSOAS
36 HASTE TERRA 5/8” x 2,40 M
37 IMUNIZANTE PARA MADEIRA DO TELHADO (900 ML)
38 INTERRUPTOR 1 TECLA EM PLACA 4” X 2” 10A-250V
39 INTERRUPTOR 2 TECLA EM PLACA 4” X 2” 10A-250V
40 ISOLADOR CASTANHA PORCELANA, 85MM, 20MM, 1,3KV, 34KV
41 JANELA METÁLICA TIPO VENEZIANA 1,00 x 1,20m
42 JOELHO PVC ESG 45° 40 MM
43 JOELHO PVC ESG 90° 100 MM
44 JOELHO PVC ESG 90° 40 MM 
45 JOELHO PVC ESG 90° 50 MM
46 JOELHO PVC HID JS 90° 25 MM
47 JOELHO PVC HID JS 90o 25 x  20 MM
48 JOELHO PVC HID JSR 90o 20 MM x 1/2”
49 KIT CAVALETE P/ HIDROMETRO 3/4”
50 LAJOTA CERÂMICA 30 X 30 CM
51 LAVATÓRIO S/ COLUNA EM LOUÇA BCO
52 LIXA P/ PAREDE
53 LUVA PARA ELETRODUTO DE Fº Gº ELETROLIT Ø 3/4”
54 PEÇA 4” X 2” X 4 m EM MADEIRA DE LEI
55 PEDRA PRETA
56 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO
57 PERNAMANCA - 3” x 2” x 4 m EM MADEIRA DE LEI
58 PIA EM MARMORITE L=1,00 M ( 1 CUBA)
59 PORTA (0,60 X 2,10 m) EM MADEIRA DE LEI

60 PORTA 0,80 x 2,10 EM MADEIRA COMPENSADA
61 PORTA METÁLICA TIPO VENEZIANA 80 x 210 cm
62 PREGO 1.½” X 13
63 PREGO 3” X 9
64 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 03 DISJUNTORES
65 QUIMIKAL - MPK 120
66 REGISTRO DE PRESSAO EM PVC
67 REGISTRO GAV EM PVC . 3/4”
68 RIPA ½” X 2” X 4 m EM MADEIRA DE LEI
69 SIFÃO EM PVC P/ LAVATÓRIO
70 SIFÃO EM PVC P/ PIA
71 SIFÃO EM PVC P/ TANQUE
72 SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO
73 SUMIDOURO PRÉ MOLDADO - 5 PESSOAS
74 TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO
75 TARGETA 2”
76 TE DE RED PVC HID JSR . 25mm X 1/2”
77 TE DE REDUÇÃO PVC HID JS 25 x 20 MM
78 TE PVC HID JS 25 MM
79 TELHA DE BARRO CAPA CANAL REGIONAL
80 TINTA A ÓLEO
81 TOMADA SIMPLES C/ PLACA 4” X 2” 10A-250V
82 TORNEIRA DE PRESSÃO PVC P/ LAVATÓRIO 1/2”
83 TORNEIRA DE PRESSÃO PVC P/ PIA 1/2”
84 TORNEIRA DE PRESSÃO PVC P/ TANQUE 1/2”
85 TUBO PVC ESG 100 MM
86 TUBO PVC ESG 40 MM
87 TUBO PVC ESG 50 MM
88 TUBO PVC ESG 75 MM
89 TUBO PVC HID JS CL.15 20 MM
90 TUBO PVC HID JS CL.15 25 MM
91 VÁLVULA P/ LAVATÓRIO PVC
92 VÁLVULA P/ PIA PVC
93 VÁLVULA P/ TANQUE PVC
94 VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BCO

DECRETO Nº 554, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
Aprova o Regulamento do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), para 
comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o sujeito 
passivo de tributos estaduais, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em 
vista a necessidade de uniformizar os procedimentos relativos ao Domicílio 
Eletrônico do Contribuinte e à comunicação eletrônica, de que tratam a 
Seção IV e o § 7º do art. 14, ambos da Lei Estadual nº 6.182, de 30 de 
dezembro de 1998, que dispõe sobre os procedimentos administrativo-
tributários do Estado do Pará, e dá outras providências,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Domicílio Eletrônico do Contribuinte 
(DEC), em Anexo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Estado, produzindo efeitos a partir de 2 de março de 2020.
Art. 3º Fica revogado o Decreto Estadual nº 150, de 5 de julho de 2011, a 
partir de 2 de março de 2020.
PALÁCIO DO GOVERNO, 17 de fevereiro de 2020.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

REGULAMENTO DO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE 
(RDEC)

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A Comunicação Eletrônica entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o 
sujeito passivo de tributos estaduais será realizada na forma disciplinada neste 
Regulamento.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto neste Regulamento, considera-
se:
I - Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), o serviço mantido pela 
Secretaria de Estado da Fazenda, disponível para acesso pela internet, com 
funcionalidade de comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado da 
Fazenda e o sujeito passivo de tributos estaduais;
II - comunicação eletrônica, o meio de comunicação institucional dos 
atos e dos termos do procedimento administrativo tributário, em formato 
eletrônico, principalmente digital;
III - notifi cação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 
termos do procedimento administrativo tributário;
IV - intimação, o mesmo que notifi cação;
V - documento eletrônico, o registro histórico de ato, de termo ou de 
fato juridicamente relevante do procedimento administrativo tributário, 
armazenado em formato eletrônico, principalmente digital; e
VI - contrafé eletrônica, a cópia eletrônica, principalmente digital, de 
inteiro teor de ato ou de termo do procedimento administrativo tributário.

CAPÍTULO II
DO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DEC)

Seção I
Da Comunicação Eletrônica

Art. 2º O Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) - serviço mantido pela 
Secretaria de Estado da Fazenda, disponível para acesso pela internet, com 
funcionalidade de comunicação institucional entre a Secretaria de Estado 
da Fazenda e o sujeito passivo, que tem por fi nalidade:
I - cientifi car o sujeito passivo sobre quaisquer atos administrativos, 
procedimentos e ações fi scais;
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II - encaminhar notifi cações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
Art. 3º A comunicação eletrônica realizada por meio do DEC será 
considerada pessoal para todos os efeitos legais e efetivada no dia em 
que o sujeito passivo acessar eletronicamente o seu teor, ou caso esta 
não ocorra, no décimo dia contado da data de expedição, certifi cando-se 
eletronicamente a sua realização em qualquer caso.
Parágrafo único. As notifi cações feitas por meio do DEC dispensam o envio 
por via postal ou a publicação no Diário Ofi cial do Estado.
Art. 4º A comunicação entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o sujeito passivo 
realizar-se-á preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do presente 
Regulamento.
§ 1º A autoridade fazendária a quem caiba o ato poderá se utilizar de 
outros meios ou formas previstas na legislação tributária, ainda que o 
destinatário seja usuário credenciado do DEC.
§ 2º Na hipótese da notifi cação ser efetuada por mais de um meio legal, 
considera-se válida para os fi ns a que se destina a mais antiga data de 
comunicação.

Seção II
Do Credenciamento de Usuários do DEC

Art. 5º São usuários do DEC os sujeitos passivos das obrigações tributárias, 
seus sucessores, os respectivos representantes legais e terceiros por estes 
expressamente autorizados.
§ 1º Para a utilização do DEC, o usuário deverá estar previamente credenciado.
§ 2º Aos usuários do DEC será prestado serviço com tecnologia que 
garanta o sigilo, a identifi cação, a autenticidade e a integridade de suas 
comunicações.
Art. 6º Estão credenciados os usuários do DEC para acesso, por meio 
da rede mundial de computadores, no endereço eletrônico http://www.
sefa.pa.gov.br, na funcionalidade relativa ao Domicílio Eletrônico do 
Contribuinte (DEC), nos prazos e condições relacionados no Anexo Único 
deste Regulamento.

CAPÍTULO III
DA UTILIZAÇÃO DO DEC

Seção I
Da Utilização do DEC no Procedimento Administrativo Tributário

Art. 7º A utilização do DEC em qualquer procedimento administrativo 
tributário previsto no Título II da Lei Estadual nº 6.182, de 1998 observará 
o disposto nesta Seção.
Art. 8º Os atos e termos do procedimento administrativo tributário 
comunicados pelo DEC devem ser armazenados e validados por meio 
eletrônico, principalmente digital.
Art. 9º O registro eletrônico de ato e de termo de procedimento administrativo 
tributário comunicado pelo DEC deverá ser feito em padrões abertos, que 
atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, 
não repúdio, conservação e sigilo, observada a infraestrutura de chaves 
públicas unifi cada nacionalmente, nos termos da Medida Provisória nº 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
§ 1º O DEC fornecerá aos usuários o acesso à contrafé eletrônica dos atos 
e termos registrados eletronicamente, e certifi cará os termos dos prazos 
associados aos respectivos procedimentos.
§ 2º As contrafés eletrônicas, os documentos exclusivamente eletrônicos 
e seus respectivos extratos têm a mesma força probante dos originais, 
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou 
durante o processo de digitalização.

Seção II
Da Utilização do DEC para Outros Procedimentos

Art. 10. A utilização do DEC para as comunicações eletrônicas previstas 
nos incisos I e III do § 1º do art. 15-A da Lei Estadual nº 6.182, de 1998 
observará o disposto nesta Seção.
Parágrafo único. O disposto nessa Seção não se aplica à comunicação 
eletrônica das notifi cações e intimações de quaisquer dos atos 
administrativos expressamente previstos no Título II da Lei Estadual nº 
6.182, de 1998.
Art. 11. A utilização do DEC para outros procedimentos poderá, a critério do 
titular da Secretaria de Estado da Fazenda, adotar ritos e padrões técnicos 
simplifi cados, desde que garantidos a autenticidade, a integridade, a 
temporalidade, o não repúdio, a conservação e o sigilo, observado o disposto 
no art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Seção I
Das Disposições Transitórias

Art. 12. Ficam convalidados os atos processuais praticados por meio 
eletrônico até a data de vigência deste Regulamento, desde que tenham 
atingido sua fi nalidade e não tenha havido prejuízo ao sujeito passivo.

Seção II
Das Disposições Finais

Art. 13. Cabe ao Secretário de Estado da Fazenda, nos termos do inciso 
II do parágrafo único do art. 138 da Constituição Estadual e do inciso I 
do art.o 100 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, expedir 
instruções normativas necessárias à efetividade do disposto no presente 
Regulamento, as quais devem dispor, dentre outros assuntos, sobre:
I - os padrões técnicos adotados pelo DEC; e
II - as funcionalidades do DEC.

ANEXO ÚNICO
(Art. 6º)

TABELA I - Datas de credenciamento dos contribuintes do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS), conforme defi nidos na Lei Estadual nº 5.530, de 13 de janeiro de 
1989, excluídos:

a) o Micro Empreendedor Individual de que trata o art. 18-A da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e
b) o contribuinte inscrito como pessoa natural, produtor rural, 
transporte alternativo e ambulante, nos termos do RICMS-PA, aprovado 
pelo Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001.

TABELA I
Usuários Datas de credenciamento

Estabelecimentos contribuintes do ICMS, regularmente cadastrados 
e vinculados à Coordenação Executiva Especial de Administração 

Tributária e Não Tributária (CEEAT) - de Grandes Contribuintes, seus 
sucessores, os respectivos representantes legais e terceiros por estes 

expressamente autorizados.

    2 de março de 2020

Demais estabelecimentos contribuintes do ICMS, regularmente cadas-
trados e vinculados às Coordenações Executivas Regionais da Adminis-
tração Tributária e Não Tributária  (CERAT), e à Coordenação Executiva 

Especial de Administração Tributária e Não Tributária (CEEAT) - de 
Substituição Tributária, seus sucessores, os respectivos representantes 

legais e terceiros por estes expressamente autorizados.

    4 de maio de 2020

DECRETO Nº 555, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
Excepciona o Decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da Administração Pública 
Municipal, Estadual e Federal.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do Decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019,
DECRETA:
Art. 1º Fica excepcionada a cessão da servidora ocupante do cargo de 
Professor abaixo mencionada, no interesse do respectivo órgão e do 
Serviço Público.
Art. 2º Compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos necessários 
à fi el execução deste Decreto, para efetivação da cessão da servidora abaixo 
mencionada conforme dispõe o Decreto nº 11, desde 24 de janeiro de 2019.
Servidora:
CLAUDIA MARIA MAGALHÃES MOURA
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 17 de fevereiro de 2020.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
Prorroga o prazo do Grupo de Trabalho incumbido de sugerir normas 
procedimentais voltadas à realização de consultas prévias, livres e 
informadas aos povos e populações tradicionais.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso III, da Constituição Estadual; e
Considerando a necessidade de dar continuidade aos debates envolvendo 
a instituição de procedimento adequado para garantir a realização de 
consultas prévias, livres e informadas dos povos e populações tradicionais, 
na forma como determina a Convenção nº. 169, da Organização 
Internacional do Trabalho, promulgada por meio do Decreto Federal nº. 
5.051, de 19 de abril de 2004;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 13 
de dezembro de 2020, o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de 
Trabalho instituído pelo Decreto Estadual nº.  343, de 10 de outubro de 2019.
Art. 2º Todos os atos praticados no exercício da coordenação do Grupo de 
Trabalho instituído pelo Decreto Estadual nº. 343, de 2019, são convalidados.
Art. 3º este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, inciso III, da Constituição Estadual, e
Considerando os termos do Ofício nº 243/2020-GAB/SEAP, de 22 de janeiro 
de 2020, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, 
conforme Processo nº. 2020/51218;
Considerando a ordem de classifi cação dos candidatos aprovados no 
Concurso Público C-199 da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária - SEAP, cujo resultado fi nal foi homologado e publicado no 
Diário Ofi cial do Estado nº 34.088, de 13 de janeiro de 2020;
Considerando as manifestações da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Administração, constantes no Processo nº. 2020/51218;
Considerando os termos do art. 1º da Lei nº. 8.937, de 2 de dezembro de 
2019, que transformou a Superintendência do Sistema Penitenciário do 
Estado do Pará em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária;
Considerando as informações constantes do Processo nº 2020/51218,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, de acordo com o art. 34, § 1º, da Constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, os candidatos constantes deste Decreto para exercerem, em virtude 
de aprovação em concurso público, os cargos a seguir discriminados, com 
lotação na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP:
CARGO: AGENTE PENITENCIÁRIO
REGIÃO: GUAMÁ – MASCULINO
SEBASTIÃO SILVA DA COSTA
LEONILDO SOUSA CRUZ
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado


