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§7º O prazo previsto no inciso VII do § 6º deste artigo poderá ser 
prorrogado, por igual período, mediante solicitação justificada da 
instituição financeira. 
§8º A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações 
requisitadas, nos termos deste decreto. 
§9º Ficam autorizados a expedir a RMF, observado o disposto neste 
decreto, o Secretário Municipal de Finanças ou qualquer autoridade 
hierarquicamente superior. 
Art. 6º. As informações requisitadas na forma do artigo 5º deste 
decreto: 
I – compreendem: 
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo; 
b) valores individualizados dos débitos e dos créditos efetuados no 
período a que se refere a requisição, conforme previsto no inciso III 
do § 6º do artigo 5º deste decreto; 
II – deverão: 
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a 
expediu, definida na forma do § 9º do artigo 5º deste decreto; 
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso; 
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando 
interessarem à prova do lançamento de ofício. 
Parágrafo único. As informações obtidas por meio de RMF e não 
utilizadas no processo administrativo fiscal deverão ser entregues ao 
sujeito passivo, destruídas ou inutilizadas. 
Art. 7º. As informações, os resultados dos exames fiscais e os 
documentos obtidos em função do disposto neste decreto serão 
mantidos sob sigilo fiscal, na forma da legislação pertinente. 
§1º Na expedição e tramitação das informações, deverá ser observado 
o seguinte: 
I – as informações serão enviadas em dois envelopes lacrados, na 
seguinte conformidade: 
a) um externo, que conterá apenas o nome ou a função do destinatário 
e seu endereço, sem qualquer anotação que indique o grau de sigilo do 
conteúdo; 
b) um interno, no qual serão inscritos o nome e a função do 
destinatário, seu endereço, o número do processo administrativo fiscal 
e, claramente indicada, a observação de que se trata de matéria 
sigilosa; 
II – o envelope interno será lacrado e sua expedição acompanhada de 
recibo aposto ao envelope externo; 
III – o recibo destinado ao controle da custódia das informações 
conterá, necessariamente, indicações sobre o remetente, o destinatário 
e o número da operação fiscal ou do processo administrativo fiscal. 
§ 2º Aos responsáveis pelo recebimento de documentos sigilosos 
incumbe: 
I – verificar e registrar, se for o caso, indícios de qualquer violação ou 
irregularidade na correspondência recebida, dando ciência do fato ao 
destinatário, o qual informará ao remetente; 
II – assinar e datar o respectivo recibo; 
III – proceder ao registro do documento e ao controle de sua 
tramitação, se for o caso. 
§ 3º O envelope interno somente será aberto pelo destinatário ou por 
seu representante autorizado. 
§ 4º O destinatário do documento sigiloso comunicará ao remetente 
qualquer indício de violação, tais como rasuras, irregularidades de 
impressão ou de paginação. 
§ 5º Os documentos sigilosos serão guardados em condições especiais 
de segurança. 
§6º As informações enviadas por meio eletrônico serão 
obrigatoriamente criptografadas, na forma a ser definida pela 
Secretaria Municipal de Finanças. 
Art. 8º. O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer 
informação obtida nos termos deste decreto em finalidade ou hipótese 
diversa da prevista em lei, regulamento ou ato administrativo, será 
responsabilizado administrativamente com fundamento no Estatuto do 
Servidor Municipal, se o fato não configurar infração mais grave, sem 
prejuízo de sua responsabilização em ação regressiva própria e da 
responsabilidade penal cabível. 
Art. 9º. O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou 
revelação de qualquer informação de que trata este decreto, constante 
de sistemas informatizados, arquivos de documentos ou autos de 
processos protegidos por sigilo fiscal, com infração ao disposto no 
artigo 198 da Lei Federal nº 5.172, de 1966, ficará sujeito à 

penalidade prevista no Estatuto do Servidor Municipal, sem prejuízo 
das sanções civis e penais cabíveis. 
Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição, 
fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o 
acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações, banco 
de dados, arquivos ou a autos de processos que contenham 
informações mencionadas neste decreto, será responsabilizado 
administrativamente, nos termos da legislação específica, sem 
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de 
o servidor utilizar-se, indevidamente, do acesso restrito. 
Art. 11. Constatada a omissão ou o retardo injustificado, ou, ainda, a 
prestação de informações falsas pela instituição financeira requerida 
nos termos da citada Lei Complementar Federal nº 105, de 2001, a 
autoridade que expediu a respectiva RMF deverá noticiar o fato ao 
Ministério Público, consoante previsto no parágrafo único do artigo 
10 desse diploma legal. 
Art. 12. A Secretaria Municipal de Finanças expedirá as instruções 
complementares necessárias à implementação do disposto neste 
decreto. 
Art. 13. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
Japaratinga, 28 de março de 2022. 
  
JOSÉ SEVERINO DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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GABINETE DO PREFEITO 
AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 001/202 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 
PLANO DIRETOR 
O Prefeito em exercício do Município de Japaratinga, José Silverio da 
Silva, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Audiência 
Pública, conforme disposições abaixo: 
Art.1º. A referida audiência pública será aberta a toda sociedade e 
será presidida pelo Prefeito em exercício, com apoio da coordenação 
executiva do processo de elaboração do Plano Diretor, formada pelas 
Secretarias de Turismo, Meio Ambiente e pela Procuradoria do 
município. 
DOS OBJETIVOS 
Art. 2º. A Audiência realizar-se-á com a finalidade de divulgar o 
lançamento do processo de revisão do Plano Diretor, e dar inicio ao 
debate público sobre o tema. 
Art. 3º. Prestar esclarecimentos à população e permitir a manifestação 
dos interessados. 
TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 4º. A Audiência Pública ocorrerá no dia 19 de abril de 2022, 
terça-feira, com início 18h00 e termino as 20h00, no salão do Hotel 
Albacora, e contará com link para acompanhamento on-line. 
Parágrafo único. Para participação e permanência no local da 
Audiência Pública, é obrigatório o uso de máscara. 
Art. 5º A Audiência será realizada com exposição e debates, na forma 
disciplinada neste regulamento, sendo facultada apresentação de 
perguntas e manifestações orais. 
Art. 6° Serão convidados a participar da Audiência a sociedade civil, 
órgãos públicos responsáveis e/ou interessados no processo do Plano 
Diretor, entidades representativas da sociedade e de setores 
interessados nas áreas, bem como todo e qualquer cidadão que se 
interesse pelo tema. 
Art. 7° Caberá ao Prefeito em exercício e a coordenação executiva do 
Plano Diretor, na condição de presidentes da Audiência, a condução 
dos trabalhos e dos debates, nos termos definidos neste regulamento. 
§ 1° São prerrogativas do presidente da Audiência: 
- Designar um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos; 
- Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento 
da Audiência, ordenando o curso dos debates; 
- Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer 
momento à consultoria técnica contratada para apoio da execução do 
Plano Diretor; 
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- Decidir sobre a pertinência das intervenções com o objeto em debate 
e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste 
regulamento, em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando 
o direito de livre manifestação das pessoas; 
- Organizar os pedidos de réplica e tréplica; 
- Dispor sobre a abertura e o encerramento da Audiência, bem como o 
encaminhamento de questões para posterior reposta; 
- Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o 
considere necessário ou útil; 
§ 2° São deveres da Presidência: 
- Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos 
expositores convidados; 
- Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor 
sobre a opinião ou propostas apresentadas pelos partícipes. 
TÍTULO II 
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CAPÍTULO I 
DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
Art. 8° A presença na Audiência Pública será aberta a todos os 
interessados. 
Art. 9° Os interessados em formular comentário e/ou questionamento 
deverão se manifestar solicitando inscrição à mesa. 
Art. 10° Para participação nos debates durante a Audiência, por meio 
do uso da palavra ou manifestação por escrito, os interessados 
necessariamente deverão preencher lista de presença com nome, 
sobrenome e número de documento pessoal. 
§ 1° A ordem de inscrição determinará a ordem de participação dos 
inscritos. 
§ 2° Só será permitida a inscrição de um representante por grupo 
representado, e/ou pessoa jurídica, salvo se houver reduzido número 
de inscritos, de maneira a permitir nova rodada de debates. 
CAPÍTULO II 
DO PROCEDIMENTO 
Art. 11° A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição 
da mesa. Parágrafo único. Serão integrantes da mesa o Prefeito em 
Exercício, o Presidente da Câmara de Vereadores e o grupo de 
coordenação executiva do Plano Diretor. 
Art. 12° Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento 
com a abertura formal da Audiência, com breve explicação das etapas 
que a regerão e das demais informações necessárias e úteis para a 
condução dos trabalhos. 
§ 1° Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais 
componentes da mesa, com tempo máximo de manifestação de 05 
(cinco) minutos, podendo ser ampliado pela mesa, quando necessário. 
Os componentes da mesa poderão delegar seus respetivos tempos à 
exposição de algum dos colegas. 
§ 2° Após, será dada palavra aos técnicos da consultoria contratada 
para expor sobre o processo de elaboração do Plano Diretor, e suas 
etapas, durante o tempo máximo de 15 (quinze) minutos, prorrogáveis 
mediante autorização do presidente da Audiência se necessário. 
§ 3° Será dada a palavra, em continuação, aos inscritos, seguindo a 
ordem de inscrição, com tempo máximo para cada participante de 05 
(cinco) minutos, podendo ser ampliado pela presidente, quando 
necessário ao esclarecimento do assunto. 
§ 4° Na sequência a presidente facultará a palavra aos membros da 
mesa ou técnicos convidados para responder ao questionamento. 
  
§ 5° Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por 
concluída a Audiência. 
§ 6° Ao final dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de 
mesa, sendo o presidente responsável pela sua divulgação e 
publicidade, tornando-a disponível no site da Prefeitura em até 15 dias 
após a realização da Audiência. 
CAPÍTULO III DA PUBLICIDADE 
Art. 13° Ao Edital de Convocação será conferida ampla publicidade, 
sendo publicado no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas. 
Parágrafo único. Além da publicação no Diário Oficial do 
Município, a Audiência será divulgada previamente na página da 
Prefeitura e nas redes sociais, sendo, ainda, enviadas matérias para 
que os órgãos de imprensa possam divulgá-las à população. 
Art. 14° São facultados aos organizadores da Audiência convidar 
especialistas, pesquisadores, técnicos, associações ou entidades civis 
com notória atuação nas áreas afetas ao tema da Audiência para 
comparecerem na qualidade de convidados. 

Art. 15º A Audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como 
aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos pelas 
instalações físicas do local de realização. 
Parágrafo único. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras 
formas de registro, desde que autorizadas pela presidente, em razão 
das limitações do espaço físico onde se realizará o evento. 
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
Art. 17º As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações 
emitidas no evento ou em decorrência deste terão a finalidade de 
informar a atuação da Administração Pública, contribuindo para 
observância dos princípios da transparência, isonomia e eficiência, 
assegurando a participação popular, na forma da lei, na condução do 
interesse público. 
  
Japaratinga, 31 de março de 2022. 
  
JOSÉ SEVERINO DA SILVA 
Prefeito 
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GABINETE DO PREFEITO 
LEI Nº 648/2022 

 
“DÁ DENOMINAÇÃO DE RUA DO PONTAL DO 
BOQUEIRÃO”. 

  
JOSÉ SEVERINO DA SILVA, Prefeito Municipal de Japaratinga, 
Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal de Japaratinga aprovou e eu sanciono a presente 
lei:Art. 1º. Fica denominada de “RUA VOVÓ DENA” a Rua 
localizada ao lado oposto da Rua de acesso à balsa, sentido beira mar, 
entre as quadras K e L, medindo 160 (cento e sessenta metros) de 
cumprimento e 8m (oito metros) de largura, no Pontal do Boqueirão, 
neste município de Japaratinga-Al, “in memoriam” a Alagoana, 
Aldenir Maria Pereira Rocha. 
Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Prefeitura Municipal de Japaratinga, 06 de Abril de 2022. 
  
JOSÉ SEVERINO DA SILVA 
Prefeito  
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GABINETE DO PREFEITO 
LEI N° 649/2022 

 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA CASA DA 
MERENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

  
JOSÉ SEVERINO DA SILVA,PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
JAPARATINGA - AL,no uso das atribuições legais, faz saber que o 
Parlamento Municipal de Japaratinga aprovou e eu sanciono a 
presente Lei: 
Art. 1º. Determina a criação da Casa da Merenda a fim de atender as 
necessidades urgentes de acomodação dos alimentos destinados a 
alimentação escolar no Município de Japaratinga, para melhor servir 
na logística de distribuição e conservação dos alimentos. 
Art. 2º Denomina de “ABERTHISON OTÁVIO DOS SANTOS - 
BEBETO” a Casa da Merenda do Município de Japaratinga. 
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
  
Gabinete do Prefeito de Japaratinga-AL, 06 de abril de 2022. 
 
  


