
  

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004, DE 25 DE MARÇO DE 1996 

 Publicada no DOE(Pa) de 27.03.96. 

 Revogada pela IN 07/96, efeitos a partir de 28.06.96. 

Estabelece procedimentos a serem adotados pela 
Secretaria de Estado da Fazenda, para a cobrança de 
Taxas de Fiscalização e dá outras providências. 

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de sua competência que lhe é conferida 
por lei e, 

Considerando a necessidade de disciplinar o que determina a Lei nº 5.518/88, de 
29/12/88, que alterou dispositivos e tabelas da Lei nº 5.055, de 16 de dezembro de 1982, no 
que se refere a cobrança de Taxas de Fiscalização e de Serviços Diversos; 

Considerando ainda a necessidade de estabelecer procedimentos uniforme para a 
cobrança de Taxas pelas Regiões Fiscais desta Secretaria de Estado da Fazenda; 

Considerando, por fim, a importância de se ter o montante arrecadado das Taxas de 
Fiscalização e Serviços Diversos, distinta das demais cobradas pela SEFA, 

RESOLVE:  

Art. 1º Fica estabelecido o código 1290-4 - Taxas Diversas - para a cobrança das taxas 
referente a fiscalização e identificação dos veículos procedentes de outras unidades da 
Federação conduzindo mercadorias destinadas a contribuintes do Estado do Pará e deste para 
contribuintes de outros Estados da Federação. 

§ 1º O Documento de Arrecadação Estadual - DAE a ser utilizado para o recolhimento da 
Taxa prevista no caput deste artigo é o modelo 19 (vide anexo I), que deverá ser preenchido 
em 2 (duas) vias com o seguinte destino: 

I - a 1ª via ficará no banco arrecadador para posterior remessa a Regional que emitiu o 
DAE; 

II - a 2ª via deverá ser entregue ao contribuinte, como prova de pagamento. 

§ 2º Fica estabelecido o montante de 4,5 UFIR’s, por veículos, resultante da aplicação da 
alíquota prevista na Lei nº 5.518/88, que é de 0,30 do valor da Unidade Fiscal do Estado 
estipulada em 15 UFIR’s. 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial do Estado. 

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

Secretaria de Estado da Fazenda, em Belém, 25 de março de 1996. 

FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO 

Secretário de Estado da Fazenda 

ANEXO I 

http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in1996_00007.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in1996_00004an0.pdf

