As Administrações Tributárias da Paraíba,
representadas pela Receita Federal do Brasil –
Delegacia de João Pessoa, Secretaria de Estado da
Receita da Paraíba e Secretarias das Receitas
Municipais de João Pessoa e Cabedelo reuniram-se
para criar o Encontro de Administradores Tributários
da Paraíba, com o obje vo de sensibilizar gestores
municipais e administradores tributários para inves r
na organização e modernização da Administração
Tributária Municipal como forma de fomento e
incremento de polí cas públicas.
É fato que a inexistência de Fisco Municipal ou
seu funcionamento precário, em decorrência da falta
de condições técnicas ou estruturais e quadro próprio
de agentes do Fisco, conﬁgura em renúncia de receita
própria e dano a gestão ﬁscal e municipal, conforme
preceitua o ar go 11, da LC 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal que assim estabelece
“Cons tuem requisitos essenciais da responsabilidade
na gestão ﬁscal a ins tuição, previsão e efe va
arrecadação de todos os tributos da competência
cons tucional do ente da Federação”.
Com a realização do Encontro de
Administradores Tributários da Paraíba – EAT-PB
vislumbra-se a possibilidade de criação de um Fórum
Permanente de discussão para promover não só a
integração de prá cas de gestão, mas intensiﬁcar
ações de cooperação e compar lhamento de soluções
técnicas que fortaleçam a Gestão Tributária Municipal.
O EAT-PB conta com o apoio do Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba – TCE, do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
SEBRAE/PB, da Federação das Associações de
Municípios da Paraíba – FAMUP e da Escola de
Administração Fazendária – ESAF, todos os apoiadores
estão sensibilizados e conscientes de que o
fortalecimento da Administração Tributária Municipal,
possibilita uma melhor governança local,
possibilitando sustentabilidade e uma certa
“independência” das transferências federa vas, além
de contribuir, de forma macro, para o desenvolvimento
do Estado.

REALIZAÇÃO:

O Encontro acontecerá nos dias 02, 03 e 04 de
agosto, no Centro Cultural “Ariano Suassuna”, com a
Palestra de Abertura - O Papel da Administração
Tributária na Gestão Municipal, proferida pelo
Presidente do TCE, André Carlo Torres. Na
programação temas relevantes como: Organização e
Modernização da Administração Tributária Municipal;
REDESIM; Estratégias para incrementar a Receita
Própria do Município; Simples Nacional; Desaﬁos para
as Finanças Municipais frente ao cenário atual e
Integração Fiscal nas três esferas de governo serão
deba dos, inclusive com representantes do cenário
nacional a exemplo de Silas San ago – Secretário
Execu vo do Comitê Gestor do Simples Nacional;
Jurandir Gurgel – Presidente da Associação Brasileira
dos Secretários de Finanças das Capitais e Marcelo de
Albuquerque Lins – Secretário do Comitê Gestor de
Integração Fiscal. Ainda fará parte da programação do
EAT-PB o compar lhamento de experiências com a
visão dos Secretários Municipais Adenilson de Oliveira
Ferreira e José Mário Soares Madruga, ambos das
Prefeituras de João Pessoa e Cabedelo. Para ﬁnalizar o
rol de cases explanados o Delegado da Receita Federal
do Brasil em Campina Grande, Auditor Gilberto
Mendes Rios falará sobre a importância da REDESIM
para os municípios e a Auditora Municipal Ana Horácio
Geraldo explanará os principais aspectos do Simples
Nacional para os municípios.
Todos os prefeitos, dos 223 municípios
paraibanos, serão convidados a par ciparem do
evento, com até dois técnicos das Secretarias de
Finanças/Receita e, ao término do evento, será
proposta a formalização do fórum com a assinatura
voluntária de Termo de Criação.

INSCREVA-SE!
www3.receita.pb.gov.br/eatpb

APOIO:
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