






























 
                                                   ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO 
 

RELATÓRIO 
 

Em atendimento ao inciso 34º da alínea c do art. 3º da Resolução 
nº. 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de 
Sergipe vimos através do presente relatório, apresentar as providências que 
foram evidenciadas para eliminar as sonegações e racionalizar a arrecadação, 
principalmente os tributos como ISS e IPTU. 

 

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de 
Tributação, vem adotando medidas de natureza administrativa objetivando 
incrementar, racionalizar a arrecadação e evitar a sonegação, sendo nesta 
oportunidade tomadas as seguintes providências: 

 

1. Estrutura Física 
a) Melhoria e ampliação das instalações; 
b) Estudo da viabilidade de implantação do sistema de código 

de barras; 
c) Escolha da entidade bancária para arrecadação através do 

código de barras, com isso aumentando o número de 
agentes arrecadadores. 

2. Pessoal 
a) Capacitação de pessoal através de cursos e seminários 

tributários; 
b) Capacitação no Simples Nacional 

3. Concessão de dispensa parcial de acréscimos legais como: juros, 
multa e correção monetária, conforme estabelece a legislação 
atual. 

4. Envio de notificações estipulando prazos de pagamento e na falta 
de atendimento as possíveis cobranças na esfera judicial. 
 

     Essas foram às medidas adotadas durante o exercício de 2018. 
Diante do exposto, acreditamos ter cumprido na integra todas as 
exigências contidas na alínea e do parágrafo único do art. 43 da lei 
complementar nº. 04 de 12 de novembro de 1990, que assim dispõe. 

 

Amparo do São Francisco, 31 de Dezembro de 2018. 

 
 

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
 

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO COM APROPRIAÇÃO DO ATIV
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NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

 

 
Amparo do São Franc

 

FRANKLIN RAMIRES FREIRE

Prefeito Municipal

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO COM APROPRIAÇÃO DO ATIV
EXERCÍCIO DE 2018 

A  T  I  V  O 

R$ R$

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO 

  

TOTAL GERAL 

  

Amparo do São Francisco(SE), 31 de Dezembro de 2018

FREIRE CARDOSO JOSÉ VALMIR DOS

Municipal CRC/SE Nº 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO 

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO 

R$ R$ 

 

 
- 

de Dezembro de 2018 

VALMIR DOS PASSOS 

4.111 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil

 
 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
 DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS

DE TERCEIROS

Nº 000982013-22001564 
Nome: MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO-PREF. MUNICIPAL 
CNPJ: 13.110.564/0001-29 
 

 
 Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a
ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos
com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). 

  
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais,
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União
(DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU,
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 
 
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os
mesmos efeitos da certidão negativa. 

  
Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212,
de 24 de Julho de 1991, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade
limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de
entidade ou de sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da
Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de
entidade ou sociedade empresária ou simples. 
 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br> 
 
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de
Janeiro de 2010. 
 
Emitida em 20/12/2013 
Válida até 18/06/2014. 

  
Certidão emitida gratuitamente.

  
Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

  





 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO 
GABINETE DO PREFEITO 
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LEI N° 299/2017 

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

 

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 

Amparo do São Francisco, para o período de 

2018 a 2021. 

 

 

 

Franklin Ramires Freire Cardoso, Prefeito da cidade Amparo do São Francisco, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei: 

 

 Art.1º Esta Lei institui O Plano Plurianual de Amparo do São Francisco, para o 

quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da 

Constituição Federal de 1988, art.150, I, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do 

Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.  

 

Art.2º. Os programas e ações de governo para o período, incluindo os  objetivos 

e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas 

aos programas de duração continuada, serão codificadas na Lei Orçamentária e nos  

Projetos que os modifiquem. 

 

Art.3º Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo, 

devendo servir de referência para o planejamento anual, podendo a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma 

automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.  

 

Art.4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – 

LOA, de cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas 

e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por esta Lei. 


































































































































































































































































































































































































































































































































