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PROVIMENTO DA PRESIDÊNCIA Nº. 003/2019/CRF/PMPV 
 
 

MATÉRIA 
“APROVA A LOGOMARCA DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – CRF.” 

 
Considerando que a matéria objeto deste Provimento não se encontra 

devidamente albergada pela legislação específica do Conselho de Recursos Fiscais do 

Município de Porto Velho, inferindo-se, neste condão, pela aplicação do disposto no art. 73, do 

Regimento Interno do CRF (1); 

Considerando a criação do sítio do Conselho de Recursos Fiscais do 

Município de Porto Velho e buscando melhor dinamizar, legitimar e dar identidade pública ao 

CRF perante a sociedade, a adoção de um signo próprio e único, preservando os lanços de 

unicidade com as cores e representatividades dos símbolos previstos no art. 3º, da Lei 

Orgânica do Município de Porto Velho, torna-se justificável (2); 

Considerando que na 14ª Sessão Ordinária 2019/CRF/PMPV, realizada em 

23 de abril de 2019, convocada, com inclusão prévia em pauta para apresentação, discussão e 

aprovação da “Logomarca Oficial do Conselho de Recursos Fiscais do Município de Porto 

Velho”, que em votação individualizada, conforme previsto na Ata da sessão reportada, restou 

o signo constante no Anexo Único deste Provimento aprovado por maioria de votos dos 

presentes; 

Dessa forma, em face das considerações elencadas e vez que o Regimento 

Interno do Conselho de Recursos Fiscais do Município de Porto Velho não regulou 

especificamente a matéria, após aprovada em Sessão do Colegiado e dado conhecimento 

prévio ao Secretário Municipal de Fazenda, o Presidente do Conselho de Recursos Fiscais... 

 

...RESOLVE legitimar este Provimento Administrativo, consoante às 

situações fáticas expostas, para adotar a Logomarca constante no Anexo Único deste 

Provimento que passará a ser utilizada no sítio oficial, bem como em todos os documentos 

físicos ou eletrônicos/digitais emanados deste CRF a partir da sua publicação, observando-se: 

1. As características da marca: A mensagem principal é a comunicação 

visual que irá nortear toda a linguagem expressa no signo, estampando o que se quer levar à 

sociedade, com primazia no senso de Justiça a ser diuturnamente perseguido. Senso este que 

sempre deverá ser externado por atitudes e ações. 

2. Elementos da marca: A suavidade do traço buscou-se trazer a leve 

semelhança com a forma e plena identidade com as cores da Bandeira do Município de Porto 

Velho, representando o azul o sentimento de ponderação e equilíbrio; o amarelo a energia e 

riqueza das discordâncias de entendimentos sem mitigar a legalidade; e a cor preta, 
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representada pelas “Três Caixas d’agua”, simboliza a resistência e força para defender a 

legitimidade dos atos administrativos adotados, desde que pautados nas normas vigentes (3);  

3. Do slogan “Justiça Fiscal”: Imprescindível se faz deixar marcas, 

esculpindo de forma indelével, a busca incontinenti da Justiça Fiscal – cobrar o que é legítimo, 

isonômico e justo, assegurando-se, insofismavelmente, o contraditório e a ampla defesa, 

consoante à estrita legalidade (3). 

 

A validade dos termos deste Provimento restringe-se às situações fáticas 

expressamente nele previstas. 

 

 

Porto Velho-RO, 29 de abril de 2019. 

 

 
 

 
ATM Ari Carvalho dos Santos 

Conselho de Recursos Fiscais do Município de Porto Velho 
Presidente 

 
 
 
 

(1) Art. 73, do Decreto nº. 15.017/2018: As questões omissas neste Regimento 
serão resolvidas através de provimentos expedidos pelo Presidente do CRF; 

(2) Art. 3º- São símbolos do município a Bandeira, o Hino e o Brasão, adotados na 
data da vigência desta Lei orgânica, à qual se inserem, dela fazendo parte integrante. 
(Redação dada pela Emenda A Lei Orgânica Nº 32/CMPV-99 De 04/03/1999, publicada no 
D.O.M. nº 1.627 de 12/03/1999). § 1º - A Bandeira e o Brasão, com forma, dimensão 
proporcional e cortes mencionadas na Lei Municipal nº 249, de 11 de outubro de 1.983, serão 
desenhados em página especial da Lei Municipal. (Incluído pela Emenda A Lei Orgânica nº. 
32/CMPV-99 De 04/03/1999, publicada no D.O.M. nº 1.627 de 12/03/1999). 

(3) Art. 5º, LV, da CF/1988: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes; 
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ANEXO ÚNICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATM Ari Carvalho dos Santos 
Conselho de Recursos Fiscais do Município de Porto Velho 

Presidente 
 


