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JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU 

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N º 009 DE 02 DE MAIO DE 2002. 

ANO XIII – Nº 0601º IPANGUAÇU/RN, SEXTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2017. 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU – RIO GRANDE DO NORTE 
  

 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 

 
PODER EXECUTIVO 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO – Prefeito Municipal   
THALES COSME MARINHO – Vice-Prefeito 

 

________________________ATOS DO PODER EXECUTIVO_____________________ 

GABINETE DO 
PREFEITO 

 

PORTARIA Nº 278/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, o Sr., JOSÉ 

TRAVESSA FILHO, CPF: 

055.276.614-35, para exercer o 

cargo de Subsecretário de 

Gabinete, na Secretaria Municipal 

do Gabinete do Prefeito, criado 

pelo artigo 8°, parágrafo único, 

alínea “e”, da Lei Complementar 

Municipal nº 18/2013, que dispõe 

sobre a Estrutura Organizacional 

da Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 279/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, a Srª, 

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO 

FERREIRA, CPF: 

011.743.564.30, para exercer o 

cargo de provimento em comissão 

de Chefe da Contadoria Geral do 

Município, da Secretaria 

Municipal do Gabinete do Prefeito, 

criado pelo artigo 8º, parágrafo 

único, alínea ¨e¨, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

JOÃO BATISTA BERTOLDO GOMES – Presidente  
LINDEMBERG ALEXANDRE FAUSTINO – Vice-Presidente  

DOEL SOARES DA COSTA – 1º Secretário  
RAYRIS DE OLIVEIRA ALVES– 2º Secretário  

FRANCISCO FONSECA FILHO  
JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS  

JOILDO LOBATO BEZERRA 
 JOSIMAR LOPES  

JOSÉ UBIRATAN DE ALCÂNTARA JÚNIOR 
 REMO DA FONSECA OLIVEIRA  
VERA LÚCIA BARBALHO LOPES 

 

PODER JUDICIÁRIO 
 

DR. FRANCISCO PEREIRA ROCHA JÚNIOR  
Juiz - Vara Única da Comarca de Ipanguaçu. 

 
 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 
 

DR. WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE FILHO  
Titular da Promotoria de Justiça de Ipanguaçu 
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Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 280/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, a Sr.ª, 

SALENIA MARIA DE SOUZA 

FONSECA, para exercer o cargo 

de provimento em comissão de 

Chefia de Gabinete, da Secretaria 

Municipal do Gabinete do Prefeito, 

criado pelo artigo 8º, parágrafo 

único, alínea ¨f¨, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se  Registre-se e 

Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 281/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                       

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, a Sra., 

TATIHANY JORRANY 

SOARES LOPES, CPF: 

091.734.664-50, para exercer o 

cargo de Assessoria de 

Planejamento e Administração 

Pública, lotada na Secretaria 

Municipal do Gabinete do Prefeito, 

criado pelo artigo 8°, parágrafo 

único, alínea “g”, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se  Registre-se e 

Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 282/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

JOELTON RIBEIRO DA 

SILVA, para exercer o cargo de 

provimento em Comissão de 

Assessor Contábil Financeiro, da 

Secretaria Municipal do Gabinete 

do Prefeito, criado pelo artigo 8º, 

parágrafo único, alínea ¨g¨, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se, Registre-se e 

Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 283/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR,  o Sr., 

JOSÉ ALÍPIO LOPES NETO,                                   

CPF: 097.883.554-98 para exercer 

o cargo de provimento em 

comissão Assessor de Relações 

Públicas, da Secretaria Municipal 

de Gabinete do Prefeito, criado 

pelo artigo 8º, parágrafo único, 

alínea ¨g¨, da Lei Complementar 

Municipal nº 18/2013, que dispõe 

sobre a Estrutura Organizacional 

da Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se  Registre-se e 

Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  
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VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 284/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, o Sr., LEO 

BRICIO GONZAGA DE 

ALCÂNTARA, CPF: 

108.964.584-82, para exercer o 

cargo de Assessor Técnico do 

Controle Interno, da Controladoria 

Geral do Município, criado pelo 

artigo 16°, parágrafo único, alínea 

“b”, da Lei Complementar 

Municipal nº 18/2013, que dispõe 

sobre a Estrutura Organizacional 

da Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 03 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se  Registre-se e 

Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 285/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, a Sra., 

CLÁUDIA PAULA 

FERNANDES DA SILVA, CPF: 

092.378.534-59, para exercer o 

cargo Subsecretária de Recursos 

Humanos, criado pelo artigo 24°, 

parágrafo único, alínea “c”, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se  Registre-se e 

Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 286/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

DIEGO MARADONA COSTA, 

para exercer o cargo de 

provimento em comissão de 

Assessor Técnico de Tecnologia da 

Informação, da Secretaria 

Municipal de Planejamento e 

Administração, criado pelo artigo 

24º, parágrafo único, alínea ¨d¨, da 

Lei Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se  Registre-se e 

Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 287/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                       

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR,  o Sr., 

AMILSON OLIVEIRA 

SIQUEIRA, para exercer o cargo 

de provimento em comissão de 

Diretor de Licitação e Contrato, da 

Secretaria Municipal de 

Planejamento e Administração, 

criado pelo artigo 24º, parágrafo 

único, alínea ¨e¨, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal. 

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 
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Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 288/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

PEDRO JANILDO SOUZA DE 

ARAUJO JUNIOR, CPF: 

104.013.204-99, para exercer o 

cargo de provimento em comissão 

de Chefia de Gabinete, da 

Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, criado pelo artigo 26º, 

parágrafo único, alínea “c”, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 289/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR, o Sr., 

PEDRO JANILDO SOUZA DE 

ARAUJO JUNIOR, Chefia de 

Gabinete, lotado na Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo, 

para a partir desta data, 

desenvolver suas atividades no 

setor de Recursos Humanos, na 

Secretaria Municipal de 

Planejamento e Administração. 

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 290/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

GENILO RODRIGUES DOS 

SANTOS, CPF: 375.767.394-87, 

para exercer o cargo de 

provimneto em comissão de  

Subsecretário de Obras e Serviços 

Urbanos, criado pelo artigo 28°, 

parágrafo único,  alínea “b”, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 291/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

DAMIÃO FLORÊNCIO DOS 

SANTOS, CPF: 012.627.784-25, 

para exercer o cargo de 

provimento em comissão de Chefia 

de Gabinete, da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, criado pelo artigo 28º, 

parágrafo único, alínea ¨c¨, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 292/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 
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DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR, a Sr.ª, 

JOSIANE MARIA DE 

ARAÚJO, para exercer o cargo de 

provimento em comissão de 

Assistente Técnico de Obras, da 

Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos, criado pelo 

artigo 28º, parágrafo único, alínea 

“e”, da Lei Complementar 

Municipal nº 18/2013, que dispõe 

sobre a Estrutura Organizacional 

da Administração Municipal.           

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 03 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 293/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR, a Sra., 

MARIA DORALICE DE MELO 

GONZAGA, para exercer o cargo 

de provimento em comissão de 

Coordenadora do Centro de 

Convivência de Idosos, da 

Secretaria Municipal do Trabalho, 

Habitação e Assistência Social, 

criado pelo artigo 30º, parágrafo 

único, alínea ¨j¨, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 03 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 294/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR,  a Sr.ª, 

MARA CARMELITA PESSOA 

LOPES E LOPES, para exercer o 

cargo de provimento em comissão 

Subsecretária Municipal da 

Educação, da Secretaria Municipal 

de Educação, criado pelo artigo 

32º, parágrafo único, alínea ¨b¨, da 

Lei Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 295/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

MARCOS PEDRO 

EVANGELISTA DO 

NASCIMENTO, CPF: 

017.811.104-09, para exercer o 

cargo de provimento em comissão 

de Diretor de Unidade de Saúde, 

da Secretaria Municipal de Saúde, 

criado pelo artigo 34º, parágrafo 

único, alínea ¨e¨, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 296/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 
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Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR, a Sr.ª, 

GERUZA ROCHA BARBOSA, 

CPF: 011.575.974-32, para exercer 

o cargo de provimento em 

comissão de Diretora de Unidade 

de Saúde, da Secretaria Municipal 

de Saúde, criado pelo artigo 34º, 

parágrafo único, alínea ¨e¨, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 297/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, a Sr.ª, 

ANTONIA JOELMA 

BARBOSA DE MELO, CPF: 

000.501.764-55, para exercer o 

cargo de provimento em comissão 

de Diretora de Unidade de Saúde, 

da Secretaria Municipal de Saúde, 

criado pelo artigo 34º, parágrafo 

único, alínea ¨e¨, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 298/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                       

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

RAYLAN BRAYAN DE SOUZA 

FRUTUOSO, para exercer o 

cargo de provimento em comissão 

Diretor de Unidade de Saúde, da 

Secretaria Municipal de Saúde, 

criado pelo artigo 34º, parágrafo 

único, alínea ¨e¨, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 03 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 299/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

CHARLI DELEON DE 

OLIVEIRA, para exercer o cargo 

de provimento em comissão 

Diretor de Unidade de Saúde, da 

Secretaria Municipal de Saúde, 

criado pelo artigo 34º, parágrafo 

único, alínea ¨e¨, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 03 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 300/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                       

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 
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 Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

FRANCISCO RONALDO 

SILVINO DOS SANTOS, CPF: 

860.350.234-87, para exercer o 

cargo de Subcoordenador de 

Transporte, da Secretaria 

Municipal de Saúde, criado pelo 

artigo 34°, parágrafo único, alínea 

“p”, da Lei Complementar 

Municipal nº 18/2013, que dispõe 

sobre a Estrutura Organizacional 

da Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 03 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 301/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

JANIELSON NASCIMENTO 

DE AQUINO, CPF: 011.892.844-

99, para exercer o cargo de 

provimento em comissão de 

Subsecretário de Agricultura e 

Meio Ambiente, da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, criado pelo artigo 36°, 

parágrafo único, alínea “b”, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 302/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

RAFAEL VICTOR DA COSTA 

FONSECA, CPF: 079.611.704-11, 

para exercer o cargo de 

provimento em comissão de 

Subsecretário de Finanças e 

Tributação, da Secretária 

Municipal de Finanças e 

Tributação, criado pelo artigo 40°, 

parágrafo único, alínea “b”, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 303/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

FRANCISCO DOS 

NAVEGANTES FILHO, para 

exercer o cargo de provimento em 

comissão de Chefia de Gabinete, 

da Secretaria Municipal de 

Finanças e Tributação, criado pelo 

artigo 40º, parágrafo único, alínea 

¨c¨, da Lei Complementar 

Municipal nº 18/2013, que dispõe 

sobre a Estrutura Organizacional 

da Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 02 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 304/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                       

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 
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 Art. 1º - NOMEAR, a Sra., 

MARIA DEUZA RODRIGUES 

DA COSTA, CPF: 280.808.968-

60, para exercer o cargo de 

provimento em comissão de 

Subsecretária de Articulação 

Política, da Secretaria Municipal 

de Articulação Política, criado pelo 

artigo 42°, parágrafo único, alínea 

“b”, da Lei Complementar 

Municipal nº 18/2013, que dispõe 

sobre a Estrutura Organizacional 

da Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 305/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - NOMEAR, o Sr., 

EDÍLSON CIPRIANO DE 

LIMA JÚNIOR, 

CPF:056.744.804-51, para exercer 

o cargo de provimento em 

comissão de Assessor Jurídico, da 

Secretaria Municipal do Gabinete 

do Prefeito, criado pelo artigo 8º, 

parágrafo único, alínea ¨d¨, da Lei 

Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal. 

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 306/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.   

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR, o Sr., 

EDÍLSON CIPRIANO DE 

LIMA JÚNIOR, Assessor 

Jurídico, lotado na Secretaria 

Municipal do Gabinete do Prefeito, 

para a partir desta data, 

desenvolver suas atividades na 

Secretaria Municipal de Trabalho, 

Habitação e Assistência Social. 

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 307/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

                                                        

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 18, de 21 de março 

de 2013, publicada no Jornal 

Oficial do Município, edição de 

22/03/2013.    

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, a Sr.ª, 

JERUSA LOPES DA FÉ, para 

exercer o cargo de provimento em 

comissão de Coordenadora de 

Almoxarifado, da Secretaria 

Municipal de Planejamento e 

Administração, criado pelo artigo 

24º, parágrafo único, alínea ¨j¨, da 

Lei Complementar Municipal nº 

18/2013, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da 

Administração Municipal.   

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de 

julho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE  REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 308/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso de suas atribuições legais que 

lhes são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, combinadas 

com os dispositivos da Lei 

Complementar, n° 006 de 30 de 

dezembro de 2009, e da outras 

providências.  

 

RESOLVE: 

          

  Art. 1º CRIAR, a 

Comissão para Proceder ao 

Enquadramento dos Servidores 

Municipais na Promoção Vertical, 

bem como na Progressão 

Horizontal, consoante os ditames 

estabelecidos nas Seções I e II da 

Lei Complementar, n° 006, de 30 

de dezembro de 2009. 
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Art. 2º - A Comissão em questão é 

composta por membros do Poder 

Executivo, cujo detalhamento 

apresenta-se a seguir: 

Nelson Borges Montenegro 

Sobrinho – PRESIDENTE 

(Representante da Secretaria 

Municipal de Planejamento e 

Administração); 

Ianny Regina de Macêdo Almeida 

Alves – TITULAR (Representante 

da Secretaria Municipal de 

Educação); 

Mara Núbia de França – 

TITULAR (Representante da 

Secretaria Municipal de 

Educação); 

Poliana Carla Rocha da Silva _ 

SUPLENTE (Representante da 

Secretaria Municipal de 

Educação); 

Jozilene do Nascimento Florêncio 

_ TITULAR (Representante do 

Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Ipanguaçu);  

Andréía Laureano _ SUPLENTE 

(Representente do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de 

Ipanguaçu). 

Art. 3º - A Secretaria Municipal 

de Administração, obedecendo-se 

o prazo de 05 (cinco) dias, deverá 

publicar o expediente de nomeação 

dos membros supramencionados. 

Paragrafo ùnico – O exercício das 

funções nesta Comissão não será 

remunerado, constituindo-se 

atividade de relevante interesse 

social.  

Art. 4º - Compete à Comissão 

receber dos servidores municipais 

os Requerimentos de Promoção 

Vertical, bem como de Progressão 

Horizontal, aos quais deverão ser 

juntados os seguintes documentos 

comprobatórios: Declaração da 

escola onde encontra-se lotada, 

Ficha Funcional, Termo de 

Pose/Portaria de Nomeação, 

Certificado de Conclusão de 

Curso/Diploma, Certificado de 

Participação e Conclusão de Curso 

de capacitação ou aperfeiçoamento 

na área de atuação de 

conhecimento do profissional com 

duração de 180 (cento e oitenta) 

horas, admitindo-se cursos de 40 

(quarenta) horas, sendo necessário 

o acúmulo de no minímo 05 

(cinco) Certificados com esta carga 

horária, realizado após a 

publicação da Lei Complementar 

n° 006, de 30 de Dezembro de 

2009; observados os preceitos 

legais estabelecidos no Regime 

Jurídico Ùnico/2008. 

       Art. 5° - Esta Portaria entra 

em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas 

todas as disposições e contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, 

em 05 de julho de 2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO                                                
Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 309/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017.                          

                                                                                                                                   

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o Decreto nº 031, De 23 de junho 

de 2017. 

    

RESOLVE: 

 

Art. 1º - CONCEDER – 03(três) 

meses de Licença Prêmio por 

assiduidade, nos termos de outorga 

n° 147912017 /2017, a 

GIUCIANNE MICHIELE DE 

MEDEIROS E SOUZA 

OLIVEIRA, Mat: 2117, lotada na 

Secretaria Municipal de 

Planejamento e Administração, 

correspondente ao período 

aquisitivo de 07 de fevereiro de 

2000 a 06 de fevereiro de 2005.  

Art. 2º  - O período da licença será 

de 03(três) meses, a partir do dia 

03 de julho a 30 de setembro de 

2017.  

           Art.  3º - Esta Portaria entra 

em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 310/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017.                          

                                                                                                               

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o Decreto nº 031, De 23 de junho 

de 2017. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - CONCEDER – 03(três) 

meses de Licença Prêmio por 

assiduidade, nos termos de outorga 

n° 801/2017, a AYLLANA 

ARAUJO PINTO, Mat.: 2473, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Planejamento e Administração, 

cedida ao Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Norte, 

correspondente ao período 

aquisitivo de 21 de fevereiro de 

2007 a 21 de fevereiro de 2012. 

Art. 2º  - O período da licença será 

de 03(três) meses, a partir do dia 

03 de julho a 30 de setembro de 

2017.  

           Art. 3º - Esta Portaria entra 

em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 311/2017-GP, 

DE 05 DE JULHO DE 2017.                          

                                                                                                               

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, RIO GRANDE 

DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista 

o Decreto nº 031, De 23 de junho 

de 2017. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - CONCEDER – 03 (três) 

meses de Licença Prêmio por 

assiduidade, nos termos de outorga 

n° 2415/2017, a MARCONY 

FONSECA IRINEU, Mat.: 2483, 

lotado na Secretaria Municipal de 

Educação, correspondente ao 

período aquisitivo de 22 de 

fevereiro de 2007 a 21 de fevereiro 

de 2012. 

Art. 2º - O período da licença será 

de 03(três) meses, a partir do dia 

03 de julho a 30 de setembro de 

2017.  
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           Art. 3º - Esta Portaria entra 

em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 05 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

NELSON BORGES 

MONTENEGRO SOBRINHO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE IPANGUAÇU/RN 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 

059/2017-PMI 

 

OBJETO: Locação de sistema de 

administração tributaria para 

atender as necessidades da 

secretaria municipal de tributação 

e finanças do município de 

Ipanguaçu, tudo conforme 

especificações e descrições 

constantes no Anexo I do Edital. 

HOMOLOGO o presente evento 

em favor da licitante: TINUS 

INFORMATICA LTDA - CNPJ: 

35.408.525/0001-45 vencedor(a) 

no(s) item(ns) : 1, totalizando o 

valor de R$ 18.000,00(dezoito mil 

reais), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. 

Ipanguaçu/RN, 11 de Julho de 

2017. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 

PREFEITO 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 

434/2017 

PROCESSO 2398/2017- 

PREGÃO PRESENCIAL 

059/2017 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU/RN. 

CONTRATADA: TINUS 

INFORMATICA LTDA - CNPJ: 

35.408.525/0001-45 

OBJETO: LOCAÇÃO DE 

SISTEMA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTARIA PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 

DO MUNICÍPIO DE 

IPANGUAÇU/RN . 

VALOR TOTAL MENSAL DE 

R$ 1.500,00 (HUM MIL, E 

QUINHENTOS  REAIS), 

TOTALIZANDO R$ 18.000,00 

(DEZOITO MIL REAIS) PARA O 

PERÍODO DE 12 MESES. 

VIGÊNCIA: 11/07/2017 ATÉ 

11/07/2018.  

DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS. 

02.003.04.123.0009.2005.339035.

0.1.000.00000 

02.003.04.123.0009.2005.339039.

0.1.000.00000 

02.003.04.123.0004.1038.339039.

0.1.000.00000 

ASSINATURA  

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO – PELA 

CONTRATANTE 

ALDYR DE OLIVEIRA LIMA 

FILHO - PELA CONTRATADA 

 

IPANGUAÇU/RN, 11 DE JULHO 

DE 2017. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE IPANGUAÇU/RN 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

CARTA CONVITE Nº 001/2017-

PMI 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DO RAMO 

PERTINENTE PARA REFORMA 

DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO 

MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, 

CONFORME DISCRIMINADOS 

NO ANEXO I DO EDITAL, 

TUDO CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES E 

DESCRIÇÕES CONSTANTES 

NO ANEXO I DO EDITAL. 

HOMOLOGO O PRESENTE 

EVENTO EM FAVOR DA 

LICITANTE ADORNO 

CONSTRUTORA EIRELLI – ME  

- CNPJ: 26.899.249/0001-74 , 

VENCEDOR(A) NO(S) 

ITEM(NS) : 1 ; TOTALIZANDO 

O VALOR DE R$ 92.104,18 

(NOVENTA E DOIS MIL 

CENTO E QUATRO REAIS E 

DEZOITO CENTAVOS, 

 PARA QUE PRODUZA SEUS 

JURÍDICOS E LEGAIS 

EFEITOS. 

 

IPANGUAÇU/RN, 12 DE JULHO 

DE 2017. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 

PREFEITO 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 

436/2017 

PROCESSO 889/2017 - CARTA 

CONVITE 001/2017 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU/RN. 

CONTRATADA: ADORNO 

CONSTRUTORA EIRELLI - ME 

CNPJ: 26.899.249/0001-74 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DO RAMO 

PERTINENTE PARA REFORMA 

DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO 

MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU. 

VALOR: R$ 92.104,18( 

NOVENTA E DOIS MIL CENTO 

E QUATRO REAIS E DEZOITO 

CENTAVOS) 

.DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA:  

02.002.04.122.0007.2003.339039.

0.1.000.00000; 

03.001.10.301.0013.1041.449051.

0.1.064.00000; 

02.005.12.361.0042.1032.449051.

0.1.001.00000; 

04.001.08.122.0020.2110.339039.

0.1.029.00000ASSINATURA  

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO – PELA 

CONTRATANTE  

ANTONIO FELISBERTO DA 

FONSECA - PELA 

CONTRATADA 

 

IPANGUAÇU/RN, 12 DE JULHO 

DE 2017. 

 

TERMO DE 

INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº: 1.206/2017 – 

INEXIGIBILIDADE Nº 06/2017 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IPANGUAÇU-

RN. 

CONTRATADO: LICITADA 

CAPACITAÇÃO E 

TREINAMENTO EIRELLI – ME 

- CNPJ: 12.623.750/0001-07 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA PARA 

TREINAMENTO DE 

CAPACITAÇÃO DE 

PREGOEIRO PARA A 

SERVIDORA ELIONE LILIANE 

DE MORAIS BARRETO DO  

MUNICÍPIO DE 

IPANGUAÇU/RN, QUE SERÁ 
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REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 

DE JULHO DE 2017. 

VALOR TOTAL: R$ 2.390,00 ( 

DOIS MIL, TREZENTOS E 

NOVENTA  REAIS). 

VIGÊNCIA: A PARTIR DO DIA 

17.07.2017 ATÉ 18.07.2017 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

02.002.04.122.0007.2003.339039.

0.1.000.000000 

BASE LEGAL: ARTIGO 25, 

INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 

 

IPANGUAÇU, 10 DE JULHO DE 

2017. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 

PREFEITO 

 

LICITADA CAPACITAÇÃO E 

TREINAMENTO EIRELLI - 

ME - CNPJ: 12.623.750/0001-07 -  

PELA CONTRATADA 

 

TERMO DE 

INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº: 1141/2017 – 

INEXIGIBILIDADE Nº 007/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IPANGUAÇU-

RN. 

CONTRATADO: SORAYA 

MARIA BEZERRA DAS 

CHAGAS OLIVEIRA - CPF: 

008.078.194-25. 

OBJETO: PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS COMBINADO 

DE PALESTRA MAGNA PARA 

A CONGERENCIA MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL E 

ACOMPANHAMENTO DOS 

TRABALHOS DE GRUPO 

DURANTE A CONFERENCIA. 

NO MUNICIPIO DE 

IPANGUAÇU NO DIA 12 DE 

JULHO DE 2017. 

VALOR TOTAL: R$ 500,00 

(QUINHENTOS REAIS). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.001.08.122.0020.2110.339036.

000000 

BASE LEGAL: ARTIGO 25, 

INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 

IPANGUAÇU, 10 DEJULHO DE 

2017. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 

PREFEITO 

 

SORAYA MARIA BEZERRA 

DAS CHAGAS OLIVEIRA- 

CPF: 008.078.194-25- PELA 

CONTRATADA 

 

TERMO DE 

INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº: 2.864/2017 – 

INEXIGIBILIDADE Nº 

008/2017 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IPANGUAÇU-

RN. 

CONTRATADO: GIRO 

SERVIÇO DE 

RASTREAMENTO E 

DIAGNOSTICO POR IMAGEM 

LTDA - CNPJ: 14.617.141/0001-

62. 

OBJETO: EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE, OBJETIVANDO A 

REALIZAÇÃO DE SERVIÇO 

MÓVEL DE MAMOGRAFIA 

DIGITAL, QUE DISPONHA DE 

ESTRUTURA FÍSICA E 

FUNCIONAL ADEQUADA. 

EQUIPE ESPECIALIZADA E 

CAPACITADA 

TECNICAMENTE, CUJOS 

ATENDIMENTOS SERÃO 

REALIZADOS NAS ÁREAS 

URBANA E RURAL DO 

MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU. 

VALOR TOTAL: R$ 36.000,00 

(TRINTA E SEIS MIL REAIS). 

VIGÊNCIA: A PARTIR DO DIA 

12.07.2017 ATÉ 12.07.2018 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

03.001.2007.3.3.90.39.010020000

0. 

BASE LEGAL: ARTIGO 25, 

INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93 

 

IPANGUAÇU, 11 DE JULHO DE 

2017. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 

PREFEITO 

 

GIRO SERVIÇO DE 

RASTREAMENTO E 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGEM LTDA - CNPJ: 

14.617.141/0001-62 - PELA 

CONTRATADA 

 

 

COMISSÃO 
PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE IPANGUAÇU 

 

AVISO DE LICITAÇÃO – 

PREGÃO PRESENCIAL SRP 

Nº. 071/2017 

 

O Pregoeiro da PMI torna Pública 

a Licitação, Modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL SRP nº 071/2017, 

tendo por objeto a troca de óleo 

lubrificantes, líquido do 

arrefecimento, óleo hidráulico, 

troca do fluido de freios, óleo da 

caixa de marcha, óleo do 

diferencial e filtros, para atender as 

demandas dos transportes do 

município. A abertura será no dia 

28.07.2017, às 09h:00min, na sala 

de licitações da PMI. O Edital 

contendo maiores informações 

encontra-se à disposição dos 

interessados no setor de Licitação 

na Prefeitura Municipal de 

Ipanguaçu/RN.  

 

Ipanguaçu/RN, 14 de Julho de 

2017. 

 

AMILSON OLIVEIRA 

SIQUEIRA 

PREGOEIRO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE IPANGUAÇU 

AVISO DE 

REAPRAZAMENTO – 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

068/2017 

 

O Pregoeiro da PMI torna Pública 

a Licitação, Modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL nº 068/2017, tendo 

por objeto aquisição e recarga de 

cartucho e tonner originais, para a 

manutenção de serviços da 

secretaria, que compõe o presente 

como se transito estivesse . A 

abertura que estava marcada para o 

dia 18.07.2017, às 08h:00min, fica 

reaprazada para o dia 31.07.2017, 

às 09h:00min, na sala de licitações 

da PMI. O Edital contendo maiores 

informações encontra-se à 

disposição dos interessados no 

setor de Licitação na Prefeitura 

Municipal de Ipanguaçu/RN.  

 

Ipanguaçu/RN,14 de Julho de 

2017. 

 

AMILSON OLIVEIRA 

SIQUEIRA 

PREGOEIRO 

 

LEIS E DECRETOS 
 

DECRETO Nº040/2017 
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              Abre no Orçamento do 

Município, crédito suplementar no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais) para reforço de dotação 

constante da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

 O Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu, Estado do Rio Grande 

do Norte, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do 

art. 43, inciso III, da Lei Federal 

nº. 4.320, de 17 de março de 1964, 

combinado com a Lei Municipal nº 

131, de 30 de dezembro de 2016, 

Art8º. 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º Fica aberto no Orçamento 

do Município para o exercício de 

2017 (Lei n° 131, de 30 de 

dezembro de 2016),crédito 

suplementar no valor de R$ R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), 

para atender a programação a 

seguir:  

Órgão: 01 – Poder Executivo 

Un. Orçam: 02.002 – Secretaria 

Municipal de Planejamento e 

Administração 

Função: 04 - Administração 

Sub-Função: 122 – Administração 

Geral 

Programa: 0007 – Administração e 

Planejamento 

Projeto/Atividade: 2003 – 

Manutenção da Secretaria de 

Planejamento e Administração 

Elemento de despesa: 339091 – 

Sentenças Judiciais 

Fonte de Recurso: 0100000000 - 

Recursos Ordinários 

 

Total da suplementação: R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). 
 

Art. 2º Os recursos necessários à 

abertura do crédito de que trata o 

art. 1º decorrem de anulação de 

dotação orçamentária no valor no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), conforme a seguir:  

 

Órgão: 01 – Poder Executivo 

Un. Orçam: 02.002 – Secretaria 

Municipal de Planejamento e 

Administração 

Função: 04 - Administração 

Sub-Função: 122 – Administração 

Geral 

Programa: 0007 – Administração e 

Planejamento 

Projeto/Atividade: 2003 – 

Manutenção da Secretaria de 

Planejamento e Administração 

Elemento de despesa: 319013 – 

Obrigações Patronais 

Fonte de Recurso: 0100000000 – 

Recursos Ordinários 

 

Total da anulação: R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) 
 

Art. 3º Este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação.  

 

Ipanguaçu/RN, 13 de Julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 041, DE 13 DE 

JULHO DE 2017. 

 

              Abre no Orçamento do 

Município, crédito suplementar no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para reforço de dotação 

constante da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

 O Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu, Estado do Rio Grande 

do Norte, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do 

art. 43, inciso III, da Lei Federal 

nº. 4.320, de 17 de março de 1964, 

combinado com a Lei Municipal nº 

131, de 30 de dezembro de 2016, 

Art8º. 

 

DECRETA: 

 Art. 1º Fica aberto no Orçamento 

do Município para o exercício de 

2017 (Lei n° 131, de 30 de 

dezembro de 2016),crédito 

suplementar no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais)para 

atender a programação a seguir:  

Órgão: 01 – Poder Executivo 

Un. Orçam: 02.002 – Secretaria 

Municipal de Planejamento e 

Administração 

Função: 04 - Administração 

Sub-Função: 122 – Administração 

Geral 

Programa: 0007 – Administração e 

Planejamento 

Projeto/Atividade: 2003 – 

Manutenção da Secretaria de 

Planejamento e Administração 

Elemento de despesa: 339014 – 

Diárias - Civil 

Fonte de Recurso: 0100000000 - 

Recursos Ordinários 

 

Total da suplementação: R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 
 

Art. 2º Os recursos necessários à 

abertura do crédito de que trata o 

art. 1º decorrem de anulação de 

dotação orçamentária no valor no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), conforme a seguir:  

 

Órgão: 01 – Poder Executivo 

Un. Orçam: 02.002 – Secretaria 

Municipal de Planejamento e 

Administração 

Função: 04 - Administração 

Sub-Função: 122 – Administração 

Geral 

Programa: 0007 – Administração e 

Planejamento 

Projeto/Atividade: 2003 – 

Manutenção da Secretaria de 

Planejamento e Administração 

Elemento de despesa: 319013 – 

Obrigações Patronais 

Fonte de Recurso: 0100000000 – 

Recursos Ordinários 

 

Total da anulação: R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). 
 

Art. 3º Este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação.  

 

Ipanguaçu/RN, 13 de Julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 042, DE 13 DE 

JULHO DE 2017. 

 

              Abre no Orçamento do 

Município, crédito suplementar no 

valor de R$ 140.000,00 (cento e 

quarenta mil reais) para reforço 

de dotação constante da Lei 

Orçamentária vigente. 

 

 O Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu, Estado do Rio Grande 

do Norte, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do 

art. 43, inciso III, da Lei Federal 

nº. 4.320, de 17 de março de 1964, 

combinado com a Lei Municipal nº 

131, de 30 de dezembro de 2016, 

Art8º. 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º Fica aberto no Orçamento 

do Município para o exercício de 

2017 (Lei n° 131, de 30 de 

dezembro de 2016), crédito 

suplementar no valor de R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil 

reais), para atender a programação 

a seguir:  

 

Órgão: 03 – Poder Executivo 

Un. Orçam: 03.001 – Fundo 

Municipal de Saúde 

Função: 10 - Saúde 
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Sub-Função: 303- Suporte 

Profilático e Terapêutico 

Programa: 0013 – Assistência 

Medica e Sanitária 

Projeto/Atividade: 2045 – 

Programa de Farmácia Básica 

Elemento de despesa: 339032 – 

Material de Distribuição Gratuita. 

Fonte de Recurso: 0106700000 – 

Assistência Farmacêutica Básica. 

 

Total da suplementação: R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil 

reais). 

 

Art. 2º Os recursos necessários à 

abertura do crédito de que trata o 

art. 1º decorrem de anulação de 

dotação orçamentária no valor no 

valor de R$ 140.000,00 (cento e 

quarenta mil reais), conforme a 

seguir:  

Órgão: 03 – Poder Executivo 

Un. Orçam: 03.001 – Fundo 

Municipal de Saúde 

Função: 10 - Saúde 

Sub-Função: 301- Atenção Básica 

Programa: 0013 – Assistência 

Medica e Sanitária 

Projeto/Atividade: 2046 – 

Programa de Saúde Bucal. 

Elemento de despesa: 339036 – 

Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Física 

Fonte de Recurso: 0106400000 – 

Atenção Básica 

 

Total da suplementação: R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil 

reais). 

 

Art. 3º Este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação.  

 

Ipanguaçu, 13 de Julho de 2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 043, DE 14 DE 

JULHO DE 2017. 

 

              Abre no Orçamento do 

Município, crédito suplementar no 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) para reforço de dotação 

constante da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

 O Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu, Estado do Rio Grande 

do Norte, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do 

art. 43, inciso III, da Lei Federal 

nº. 4.320, de 17 de março de 1964, 

combinado com a Lei Municipal nº 

131, de 30 de dezembro de 2016, 

Art8º. 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º Fica aberto no Orçamento 

do Município para o exercício de 

2017 (Lei n° 131, de 30 de 

dezembro de 2016),crédito 

suplementar no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), para 

atender a programação a seguir:  

Órgão: 01 – Poder Executivo 

Un. Orçam: 02.009 – Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Função: 20 - Agricultura 

Sub-Função: 606 – Extensão Rural 

Programa: 0018 – Promoção e 

Extensão Rural 

Projeto/Atividade: 2018 – 

Manutenção da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente 

Elemento de despesa: 339039 – 

Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 0100000000 - 

Recursos Ordinários 

 

Total da suplementação: R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). 
 

Art. 2º Os recursos necessários à 

abertura do crédito de que trata o 

art. 1º decorrem de anulação de 

dotação orçamentária no valor no 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), conforme a seguir:  

 

Órgão: 01 – Poder Executivo 

Un. Orçam: 02.009 – Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Função: 20 - Agricultura 

Sub-Função: 606 – Extensão Rural 

Programa: 0018 – Promoção e 

Extensão Rural 

Projeto/Atividade: 2039 – 

Programa de Apoio ao Pequeno 

Agricultor 

Elemento de despesa: 339036 – 

Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Física 

Fonte de Recurso: 0100000000 - 

Recursos Ordinários 

 

Total da anulação: R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). 
 

Art. 3º Este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação.  

 

Ipanguaçu/RN, 14 de Julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 044, DE 14 DE 

JULHO DE 2017. 

 

              Abre no Orçamento do 

Município, crédito suplementar no 

valor de R$ 9.000,00 (nove mil 

reais) para reforço de dotação 

constante da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

 O Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu, Estado do Rio Grande 

do Norte, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do 

art. 43, inciso III, da Lei Federal 

nº. 4.320, de 17 de março de 1964, 

combinado com a Lei Municipal nº 

131, de 30 de dezembro de 2016, 

Art8º. 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1ºFica aberto no Orçamento 

do Município para o exercício de 

2017 (Lei n° 131, de 30 de 

dezembro de 2016),crédito 

suplementar no valor de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), para 

atender a programação a seguir:  

 

Órgão: 01 – Poder Executivo 

Un. Orçam: 02.001 – Gabinete do 

Prefeito 

Funcão:04- Gabinete 

Sub-Função:122 – Administração 

Geral 

Programa:0007 – Administração e 

Planejamento 

Projeto/Atividade: 2002 – 

Manutenção dos Serviços do 

Gabinete 

Elemento de despesa: 339030 – 

Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 0100000000 – 

Recursos Ordinários 

 

Total da suplementação: R$ 

9.000,00 (nove mil reais) 
 

Art. 2º Os recursos necessários à 

abertura do crédito de que trata o 

art. 1º decorrem de anulação de 

dotação orçamentária no valor no 

valor de R$ 9.000,00 (nove mil 

reais), conforme a seguir:  

Órgão: 01 – Poder Executivo 

Un. Orçam: 02.001 – Gabinete do 

Prefeito 

Funcão:04- Gabinete 

Sub-Função:122 – Administração 

Geral 

Programa:0007 – Administração e 

Planejamento 

Projeto/Atividade: 2002 – 

Manutenção dos Serviços do 

Gabinete 
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Elemento de despesa: 339031 – 

Premiações Cult., Artíst., Cient., 

Desp. E Outros 

Fonte de Recurso: 0100000000 – 

Recursos Ordinários 

 

Total da anulação: R$ 9.000,00 

(nove mil reais) 
 

Art. 3º Este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação.  

 

Ipanguaçu, 14 de Julho de 2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 045, DE 14 DE 

JULHO DE 2017. 

 

              Abre no Orçamento do 

Município, crédito suplementar no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) para reforço de dotação 

constante da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

 O Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu, Estado do Rio Grande 

do Norte, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do 

art. 43, inciso III, da Lei Federal 

nº. 4.320, de 17 de março de 1964, 

combinado com a Lei Municipal nº 

131, de 30 de dezembro de 2016, 

Art8º. 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º Fica aberto no Orçamento 

do Município para o exercício de 

2017 (Lei n° 131, de 30 de 

dezembro de 2016), crédito 

suplementar no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), para 

atender a programação a seguir:  

 

Órgão: 03 – Poder Executivo 

Un. Orçam: 03.001 – Fundo 

Municipal de Saúde 

Função: 10 - Saúde 

Sub-Função: 301- Atenção Básica 

Programa: 0013 – Assistência 

Medica e Sanitária 

Projeto/Atividade: 2025 – 

Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde 

Elemento de despesa: 339030 – 

Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 0106400000 – 

Atenção Básica 

 

Total da suplementação: R$ 

8.000,00 (oito mil reais). 

 

Art. 2º Os recursos necessários à 

abertura do crédito de que trata o 

art. 1º decorrem de anulação de 

dotação orçamentária no valor no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), conforme a seguir:  

Órgão: 03 – Poder Executivo 

Un. Orçam: 03.001 – Fundo 

Municipal de Saúde 

Função: 10 - Saúde 

Sub-Função: 301- Atenção Básica 

Programa: 0013 – Assistência 

Medica e Sanitária 

Projeto/Atividade: 2025 – 

Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde 

Elemento de despesa: 339036 – 

Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Física 

Fonte de Recurso: 0106400000 – 

Atenção Básica 

 

Total da suplementação: R$ 

8.000,00 (oito mil reais). 

 

Art. 3º Este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação.  

 

Ipanguaçu, 14 de Julho de 2017.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 046, DE 14 DE 

JULHO DE 2017. 

 

Aprova e Regulamenta o 

Documentário Fiscal relativo ao 

Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS, nos 

termos dos artigos 62, 93 e 95, 

todos da Lei n.º 045, de 29 de 

dezembro de 2005 (Código 

Tributário do Município de 

Ipanguaçu/RN) e dá outras 

providências. 

   O Prefeito Municipal de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais   DECRETA:   Art. 1º - Fica aprovado, na forma do texto anexo ao presente Decreto, o Regulamento do Documentário Fiscal 

Relativo ao Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – 

ISS no Município de 

Ipanguaçu/RN, nos termos dos 

artigos 62, 93 e 95, todos do 

Código Tributário do Município, 

Lei Complementar nº 045, de 29 

de dezembro de 2005. 

   Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 

 

MARÍLIA PESSOA LOPES 

Secretária de Finanças e 

Tributação 

 

REGULAMENTO DO 

DOCUMENTÁRIO FISCAL – 

ANEXO AO DECRETO Nº 39, 

DE 12 DE JULHO DE 2017. 

RELATIVO AO IMPOSTO 

SOBRE SERVIÇOS DE 

QUALQUER NATUREZA – ISS 

NO MUNICÍPIO DE 

IPANGUAÇU/RN. 

 

CAPÍTULO I 

 

Das Normas Gerais 

 

Art. 1º - A Documentação Fiscal 

destinada ao registro dos serviços 

prestados ou tomados, ainda que 

não tributáveis, deve ser mantida 

em uso pelo sujeito passivo da 

obrigação tributária, na forma 

disciplinada por este Regulamento.  

§ 1º A prestação de serviços 

tributáveis será comprovada 

mediante a emissão e registro 

obrigatória de qualquer documento 

fiscal referido neste Regulamento, 

ou por outra forma que venha a ser 

autorizada pelo Secretário 

Municipal de Finanças e 

Tributação, os quais servirão para 

a apuração da base de cálculo, para 

fins de declaração e pagamento do 

imposto.  

§ 2º Os documentos fiscais, 

embora obrigatórios, podem ser 

desconsiderados pela Fazenda 

Pública como elementos 

fidedignos de registro, quando não 

refletirem a real ocorrência dos 

fatos juridicamente relevantes para 

fins fiscais.  

§ 3º A emissão de documento 

fiscal dar-se-á:  

I - quando da prestação do serviço;  

II - quando ocorrer 

complementação do preço em 

decorrência de reajustamento ou 

correção;  

III - quando do recebimento do 

aviso de crédito, para os 

prestadores de serviço que pagam 

o imposto sobre comissão;  

IV – quando necessária ao 

cumprimento de obrigação, 

principal ou acessória, estabelecida 

na legislação tributária.  

Art. 2º- Os contribuintes do 

Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISS devem 

emitir, conforme as operações que 

realizarem, os seguintes 

documentos fiscais:  

I – Nota Fiscal Eletrônica de 

Prestação de Serviços;  

II – Nota Fiscal Avulsa de 

Prestação de Serviços;  

III – Cupom Fiscal;  

IV – Comprovante de Retenção – 

CR (ISS Substituto);  
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V – Declaração Mensal de 

Serviços (DMS);  

VI – Livro de Registro de Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – LRISS.  

Parágrafo único. Excetuam-se do 

disposto neste artigo os 

contribuintes que obtiverem 

Regime Especial da Secretaria 

Municipal de Finanças e 

Tributação, expressamente 

desobrigando-os da emissão de 

documento fiscal.  

Art. 3º. Será considerado inidôneo 

para todos os efeitos legais, o 

documento fiscal que:  

I - omitir qualquer exigência deste 

Regulamento ou outros requisitos 

previstos na legislação tributária e 

nos procedimentos administrativos 

da SEMFT, do interesse e controle 

da fiscalização;  

II - contiver declaração inexata, 

estiver preenchido de forma 

ilegível ou apresentar emenda ou 

rasura que lhe prejudique a 

clareza;  

III - apresentar divergência entre 

dados constantes nas suas diversas 

vias;  

IV - for confeccionado ou emitido 

sem a prévia autorização da 

SEMFT ou diversamente do que 

tiver sido por ela autorizado;  

V – não atender os requisitos 

exigidos quando da concessão de 

Regime Especial;  

VI - for utilizado após o prazo de 

validade;  

VII – for emitido por sujeito 

passivo cancelado, baixado ou em 

processo de baixa no cadastro 

fiscal;  

VIII - for emitida sem a 

autenticação da SEMFT.  

§ 1º O documento fiscal 

considerado inidôneo será retido 

pela fiscalização, mediante Termo 

de Retenção de Documentos, 

sujeitando-se o contribuinte ao 

arbitramento da base de cálculo do 

imposto, quando for o caso, sem 

prejuízo de outras penalidades 

legais.  

§ 2º No caso de documento fiscal 

irregular em face dos incisos do 

caput deste artigo, o ISS 

decorrente das operações nele 

indicada deverá ser recolhido nos 

prazos regulamentares, devendo 

ser considerado o documento como 

declaração espontânea de 

ocorrência do fato gerador do 

tributo.  

§ 3º A requerimento do 

Contribuinte, havendo 

recolhimento espontâneo do 

tributo, com seus acréscimos 

legais, se cabíveis, no caso dos 

incisos do caput deste artigo, o 

documento fiscal considerado 

inidôneo poderá ser revalidado por 

ato fundamentado do Secretário de 

Tributação e Finanças, quando não 

constatado dolo ou má-fé em sua 

emissão.  

Art. 4º. É vedada a emissão de 

documento extrafiscal, com 

denominação ou apresentação 

igual ou semelhante às previstas 

neste Regulamento.  

Art. 5º. A perda, extravio, furto ou 

roubo de qualquer documento 

fiscal deverá ser comunicado a 

SEMFT, mediante processo, 

instruído com o original da página 

do jornal de grande circulação no 

Município com a publicação da 

ocorrência e da certidão de 

comunicação ou notícia crime do 

fato à Delegacia de Polícia 

especializada, no prazo de até 30 

(trinta) dias, contado da data da 

verificação do fato constante da 

aludida certidão.  

§ 1° Na publicação deverá constar:  

I - o nome ou razão social do 

titular do documento e o nome 

completo de quem o represente;  

II - número no Cadastro de 

Inscrição Municipal (CAM), e 

federal (CNPJ);  

III - a especificação dos 

documentos perdidos, extraviados, 

furtados ou roubados 

(denominação, número, série, vias, 

e se for o caso, valor), além de 

outros dados relevantes.  

§ 2º O contribuinte ou responsável 

fica obrigado, em qualquer 

hipótese, a apresentar e comprovar, 

no prazo de até 30 (trinta) dias, os 

valores das operações a que se 

referirem os livros ou documentos 

extraviados ou inutilizados, para 

efeito de verificação de pagamento 

do ISS.  

§ 3º Em caso da não apresentação 

das informações referidas no 

parágrafo anterior, a base de 

cálculo do ISS poderá ser 

arbitrada, nos termos da legislação 

vigente.  

Art. 6º. A impressão, autorização 

ou utilização de documentário 

fiscal depende de prévia 

autorização da SEMFT, através do 

site 

http://www.ipanguaçu.rn.gov.br  

Art. 7º. É obrigatória a 

conservação dos documentos 

fiscais pelo prazo decadencial ou 

até que prescreva o crédito 

correspondente ao imposto a que 

se vinculem.  

 

CAPÍTULO II 

 

Da Nota Fiscal 

 

SEÇÃO I 

 

Da Nota Fiscal Eletrônica de 

Serviços 

 

Art. 8º. Considera-se Nota Fiscal 

Eletrônica de Serviços - NFS-e o 

documento emitido e armazenado 

eletronicamente em sistema 

próprio da Prefeitura Municipal de 

Ipanguaçu/RN, com o objetivo de 

registrar as operações relativas à 

prestação de serviços, em 

substituição aos demais modelos 

estabelecidos neste Regulamento.  

Art. 9º. A NFS-e, conforme 

modelo constante do Anexo I deste 

Regulamento conterá as seguintes 

informações:  

I – número sequencial;  

II – código de verificação de 

autenticidade;  

III – data e hora da emissão;  

IV – identificação do prestador de 

serviços, com:  

a) nome ou razão social;  

b) endereço;  

c) endereço eletrônico;  

d) inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica- CNPJ;  

e) inscrição no Cadastro 

Mobiliário de Contribuintes - 

CAM;  

V – identificação do tomador de 

serviços, com:  

a) nome ou razão social;  

b) endereço;  

c) endereço eletrônico;  

d) inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica - CNPJ;  

VI – Código Nacional de 

Atividades Econômicas e Fiscal – 

CNAE-Fiscal;  

VII – numero da matrícula no 

Cadastro Específico do INSS - CEI 

da obra ou da empresa, quando for 

o caso.  

VIII – número da Anotação de 

Responsabilidade Técnica da Obra 

– ART, quando for o caso.  

IX – discriminação do serviço;  

X – valor total da NFS-e;  

XI – valor da dedução, se houver;  

XII – valor da base de cálculo;  

XIII – código do serviço;  

XIV – alíquota e valor do ISS;  

XV – indicação de isenção ou 

imunidade relativas ao ISS, 

quando for o caso;  
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XVI – indicação de serviço não 

tributável pelo Município de 

Ipanguaçu/RN, quando for o caso;  

XVII – indicação de retenção de 

ISS na fonte, quando for o caso;  

XVIII – número e data do 

documento emitido, nos casos de 

substituição.  

§ 1º A NFS-e conterá, no 

cabeçalho, as expressões 

“Prefeitura Municipal de 

Ipanguaçu” e “Nota Fiscal 

Eletrônica de Serviços - NFS-e”.  

§ 2º O número da NFS-e será 

gerado pelo sistema, em ordem 

crescente sequencial, sendo 

específico para cada 

estabelecimento do prestador de 

serviços.  

§ 3º A identificação do tomador de 

serviços de que trata o inciso V do 

“caput” deste artigo é opcional:  

I – para as pessoas físicas;  

II – para as pessoas jurídicas, 

somente quanto à alínea “c” do 

mesmo inciso V.  

Art. 10. Ato do Secretário 

Municipal de Finanças e 

Tributação definirá os prestadores 

de serviços obrigados à emissão da 

NFS-e.  

Art. 11. Os prestadores de serviços 

inscritos no Cadastro Mobiliário de 

Contribuintes - CAM, 

desobrigados da emissão de NFS-

e, poderão optar por sua emissão, 

exceto quando se tratar de 

profissional autônomo.  

§ 1º A opção tratada no “caput” 

deste artigo depende de 

autorização do Secretário 

Municipal de Finanças e 

Tributação, devendo ser solicitada 

por meio no endereço eletrônico 

“http://www.ipanguaçu.rn.gov.br”, 

mediante a utilização da Senha 

Eletrônica.  

§ 2º A Secretaria Municipal de 

Finanças e Tributação comunicará 

aos interessados, por correio 

eletrônico, a deliberação sobre o 

pedido de autorização.  

§ 3º A opção tratada no “caput” 

deste artigo, uma vez deferida, é 

irretratável.  

§ 4º Os prestadores de serviço que 

optarem pela NFS-e iniciarão sua 

emissão no primeiro dia útil do 

mês subsequente ao deferimento 

da autorização, salvo os 

contribuintes que iniciarem suas 

atividades de prestação de serviços 

no mês do deferimento, devendo 

devolver à SEMFT, na data do 

início da utilização da NFS-e, 

todas as notas fiscais anteriormente 

autorizadas e não utilizadas.  

Art. 12. A NFS-e deve ser emitida 

“on-line”, por meio da Internet, no 

endereço eletrônico 

“http://www.ipanguaçu.rn.gov.br”, 

somente pelos prestadores de 

serviços estabelecidos no 

Município de Ipanguaçu, mediante 

a utilização da Senha Eletrônica.  

§ 1º O contribuinte que emitir 

NFS-e deverá fazê-lo para todos os 

serviços prestados.  

§ 2º A NFS-e emitida deverá ser 

impressa em via única, a ser 

entregue ao tomador de serviços, 

salvo se enviada por correio 

eletrônico ao tomador de serviços 

por sua solicitação.  

§ 3º A Secretário Municipal de 

Finanças e Tributação poderá 

autorizar, por regime especial, a 

impressão da NFS-e em modelo 

definido pelo prestador de 

serviços, tendo por base a 

integração de seu sistema de 

emissão de notas fiscais com o 

sistema da Prefeitura Municipal de 

Ipanguaçu.  

Art. 13. No caso de eventual 

impedimento da emissão “on-line” 

da NFS-e, o prestador de serviços 

emitirá Recibo Provisório de 

Serviços - RPS, conforme modelo 

constante do Anexo III deste 

Regulamento, que deverá ser 

substituído por NFS-e na forma 

deste Regulamento.  

Art. 14. Alternativamente ao 

disposto no artigo 12, o prestador 

de serviços poderá emitir RPS a 

cada prestação de serviços, 

podendo, nesse caso, efetuar a sua 

substituição por NFS-e, mediante a 

transmissão em lote dos RPS 

emitidos, conforme modelo no 

Anexo III deste Regulamento, 

desde que previamente autorizado 

pela Secretaria Municipal de 

Finanças e Tributação.  

Art. 15. Para geração do RPS, o 

contribuinte deve solicitar 

autorização à Secretaria Municipal 

de Finanças e Tributação - 

SEMFT, através do aplicativo para 

emissão de NFS-e, disponibilizado 

no endereço eletrônico 

“http://www.ipanguaçu.rn.gov.br”.  

§ 1º O RPS a ser emitido pelo 

prestador do serviço somente pode 

ser obtido através do sistema de 

NFS-e disponibilizado pela 

Secretaria Municipal de Finanças e 

Tributação – SEMFT.  

§ 2º O RPS deve ser emitido em 2 

(duas) vias, sendo a 1ª (primeira) 

entregue ao tomador de serviços, 

ficando a 2ª (segunda) em poder do 

emitente.  

§ 3º Havendo indício, suspeita ou 

prova fundada de que a emissão do 

RPS esteja impossibilitando a 

perfeita apuração dos serviços 

prestados, da receita auferida e do 

imposto devido, a Secretaria 

Municipal de Finanças e 

Tributação - SEMFT poderá 

obrigar o contribuinte a emitir o 

RPS mediante Autorização de 

Impressão de Documento Fiscal - 

AIDF.  

Art. 16. O RPS será numerado 

obrigatoriamente, para cada 

prestador de serviço, em ordem 

crescente sequencial a partir do 

número 1 (um).  

Art. 17. O RPS deverá ser 

substituído por NFS-e até o 10º 

(décimo) dia subsequente ao de 

sua emissão, não podendo 

ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês 

seguinte ao da prestação de 

serviços.  

§ 1º O prazo previsto no “caput” 

deste artigo inicia-se no dia 

seguinte ao da emissão do RPS, 

não podendo ser postergado caso 

vença em dia não útil.  

§ 2º O RPS emitido, para todos os 

fins de direito, perderá sua 

validade após transcorrido o prazo 

previsto no “caput” deste artigo.  

§ 3º A não substituição do RPS 

pela NFS-e, ou a substituição fora 

do prazo, sujeitará o prestador de 

serviços às penalidades previstas 

na legislação em vigor.  

Art. 18. A NFS-e poderá ser 

cancelada pelo emitente, por meio 

do sistema, antes do vencimento 

ou do pagamento do Imposto, o 

que primeiro ocorrer.  

Parágrafo único. Após o 

pagamento do Imposto, a NFS-e 

somente poderá ser cancelada por 

meio de requerimento dirigido à 

Secretaria Municipal de Finanças e 

Tributação - SEMFT.  

 

SEÇÃO II 

 

Da Nota Fiscal Avulsa de 

Prestação de Serviços 
Art. 19. A Nota Fiscal Avulsa de 

Prestação de Serviços, conforme 

modelo constante no Anexo II 

deste Regulamento, será utilizada 

quando se tratar de prestações de 

serviços eventuais, prestados por 

pessoas não inscritas e 

desobrigadas à inscrição no CAM 

e conterá as seguintes indicações.  

I – denominação “Nota Fiscal 

Avulsa de Serviços”;  

II – número de ordem e número da 

via;  
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III – nome, endereço, inscrição no 

CNPJ/CPF e CAM do prestador do 

serviço;  

IV – nome, endereço, inscrição 

CNPJ/CPF e CAM do destinatário;  

V – natureza da operação;  

VI – data da emissão;  

VII – quantidade, discriminação do 

serviço prestado, preço unitário e 

total;  

VIII - campo destinado a 

Autenticação ou código de 

autenticidade pela SEMFT;  

§ 1º O documento fiscal de que 

trata este artigo será emitido 

exclusivamente pela Secretaria 

Municipal de Finanças e 

Tributação.  

§ 2º A Secretaria Municipal de 

Finanças e Tributação poderá 

adotar, a seu critério, o modelo 

tipograficamente impresso ou o 

modelo eletrônico na emissão do 

documento fiscal de que trata este 

artigo.  

Art. 20. A Nota Fiscal Avulsa de 

Serviços será requerida pelo 

interessado e sua impressão 

somente será liberada após a 

confirmação do pagamento do 

respectivo tributo devido.  

 

CAPÍTULO III 

Dos Documentos Fiscais 

Emitidos em Substituição à Nota 

Fiscal de Prestação de Serviços 

 

SEÇÃO I 

 

Do Cupom Fiscal 
Art. 21. Em substituição aos 

demais documentos fiscais, os 

contribuintes do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - 

ISS definidos em ato do Secretário 

Municipal de Finanças e 

Tributação deverão utilizar 

Equipamento Emissor de Cupom 

Fiscal – ECF.  

§ 1º Equipamento Emissor de 

Cupom Fiscal – ECF é o 

equipamento de automação 

comercial com capacidade de 

emitir documentos fiscais e 

realizar controles de natureza 

fiscal, referentes a prestações de 

serviços sujeitas ao ISS.  

§ 2º Os contribuintes obrigados à 

emissão de cupom fiscal ficam, a 

partir da sua efetiva utilização, 

dispensados da emissão de Nota 

Fiscal de Serviços.  

Art. 22. Ato do Secretário 

Municipal de Finanças e 

Tributação estabelecerá 

cronograma de implementação de 

Equipamento Emissor de Cupom 

Fiscal – ECF pelos contribuintes 

do ISS.  

Art. 23. O contribuinte que não 

estiver obrigado ao uso do 

Equipamento Emissor de Cupom 

Fiscal - ECF poderá requerer a sua 

utilização à Secretaria Municipal 

de Finanças e Tributação por meio 

de regime especial.  

Art. 24. O Cupom Fiscal deverá 

apresentar, impressos pelo próprio 

equipamento, além daquelas 

informações constantes do seu 

programa básico, a razão social, 

endereço, número do Cadastro 

Mobiliário de Contribuintes – 

CAM, número do Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica – 

CNPJ ou do Cadastro de Pessoa 

Física – CPF e, quando for o caso, 

número da Inscrição Estadual – IE 

do emitente.  

Parágrafo único. Em caso de 

serviço prestado a pessoa jurídica, 

é obrigatória a inclusão do CNPJ 

do tomador do serviço, impresso 

pelo próprio equipamento, no 

campo de informações 

complementares.  

Art. 25. Somente poderá ser 

utilizado, para fins fiscais, ECF 

cujo modelo esteja homologado 

em caráter definitivo pelo Estado 

do Rio Grande do Norte, 

obedecidos os requisitos de 

"hardware" e "software" 

estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ).  

Parágrafo único. O equipamento 

de que trata este artigo deverá estar 

programado com dados e 

elementos necessários ao controle 

do ISS e identificação do seu 

usuário no CAM.  

Art. 26. O uso do ECF será 

autorizado pela Secretaria 

Municipal de Finanças e 

Tributação mediante apresentação 

pelo contribuinte dos seguintes 

dados:  

I - identificação do 

estabelecimento requerente: razão 

social, endereço, número do CAM, 

número do CNPJ ou CPF e, 

quando for o caso, número da IE;  

II - identificação do equipamento, 

contendo:  

a) marca;  

b) modelo;  

c) tipo;  

d) versão do "software" básico;  

e) número de fabricação;  

f) número de ordem sequencial no 

estabelecimento;  

III - identificação da empresa 

credenciada a intervir no 

equipamento, contendo: razão 

social, endereço, número do CAM, 

número do CNPJ e, se for o caso, 

número da IE;  

IV - identificação do técnico 

responsável pela intervenção.  

§ 1º À solicitação serão anexados 

os seguintes elementos:  

I - 2ª via do atestado de 

Intervenção Técnica em ECF 

emitido para inicialização do 

equipamento para fins fiscais;  

II - fotocópia do documento fiscal 

de aquisição do ECF;  

III - fotocópia do contrato de 

arrendamento mercantil, locação 

ou comodato do ECF, quando for o 

caso;  

IV - os seguintes documentos, 

emitidos na ordem indicada:  

a) redução Z;  

b) leitura da Memória Fiscal, 

abrangendo as últimas 40 

(quarenta) reduções Z gravadas;  

c) fotocópia de Autorização para 

Impressão de Documentos Fiscais 

em uso;  

d) declaração da decodificação do 

Totalizador Geral utilizado no 

equipamento.  

§ 2º No caso de solicitação de uso 

de equipamento ECF já em 

utilização, deverá ser também 

anexada declaração conjunta do 

responsável pelo programa 

aplicativo ou seu revendedor e do 

responsável pela empresa usuária 

do ECF, garantindo a 

conformidade deste à legislação 

tributária vigente.  

§ 3º No caso de contribuinte 

sujeito também ao ICMS, as 

informações indicadas no § 2º 

deste artigo poderão ser 

substituídas pelo número de 

autorização de uso atribuído pela 

Secretaria de Estado da Tributação 

para o ECF, acompanhado de:  

I - comprovante fornecido pela 

Secretaria de Estado da 

Tributação;  

II - 2ª via do Atestado de 

Intervenção Técnica em ECF 

emitido pela empresa credenciada.  

Art. 27. O equipamento somente 

poderá ser utilizado após a fixação 

do Adesivo de Autorização de 

Uso.  

Parágrafo único. As providências 

de que cuida este artigo serão 

efetivadas no estabelecimento do 

contribuinte, mediante diligência 

fiscal.  

Art. 28. O contribuinte usuário de 

ECF deverá comunicar, 

formalmente, à Secretaria 

Municipal de Finanças e 
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Tributação, qualquer intervenção 

técnica efetuada no equipamento, 

juntando o Atestado de 

Intervenção Técnica em ECF, 

emitido por ocasião da 

intervenção, no prazo de 10 (dez) 

dias, contados do final da 

intervenção.  

Parágrafo único. Considera-se 

intervenção técnica qualquer ato de 

reparo, manutenção, limpeza, 

programação fiscal e outros da 

espécie, que implique remoção do 

lacre instalado.  

Art. 29. Na hipótese de cessação 

de uso do equipamento ECF, o 

contribuinte deverá comunicar o 

fato à Secretaria Municipal de 

Finanças e Tributação.  

§ 1º À comunicação de que trata 

este artigo deverão ser anexados:  

I - 2ª via do Atestado de 

Intervenção Técnica em ECF;  

II - os seguintes documentos 

emitidos na ordem indicada:  

a) redução Z;  

b) leitura de Memória Fiscal, 

abrangendo as últimas 40 

(quarenta) Reduções Z gravadas;  

III - arquivo em meio eletrônico 

contendo a leitura da Memória 

Fiscal de que trata a alínea "b" do 

inciso II deste parágrafo.  

§ 2º No caso de equipamento 

utilizado conjuntamente para 

registro de operações ou de 

prestações de serviço sujeitas ao 

ICMS, com cessação de uso 

também junto à Secretaria de 

Estado da Tributação, poderá ser 

anexado, em substituição aos 

documentos e elementos indicados 

no § 1º deste artigo, o comprovante 

de cessação de uso expedido por 

aquele órgão.  

§ 3º Havendo ordem judicial de 

busca e apreensão de ECF, a 

cessação de uso poderá ser 

solicitada pelo arrendante, locador 

ou comodante, anexando-se ao 

pedido fotocópia da referida ordem 

judicial.  

§ 4º Na hipótese do § 3º deste 

artigo, se a Secretaria Municipal de 

Finanças e Tributação estiver de 

posse do ECF, deverá encaminhá-

lo à empresa credenciada indicada 

pelo arrendante, locador ou 

comodante.  

Art. 30. Por ocasião da cessação 

de uso do ECF, a empresa 

credenciada deverá:  

I - remover o lacre;  

II - desprogramar a Memória de 

Trabalho do ECF;  

III - remover o Adesivo de 

Autorização de Uso fixado no 

equipamento.  

Art. 31. Considera-se cessado o 

uso do equipamento somente após 

a inutilização do Adesivo de 

Autorização de Uso afixado 

quando do início do uso.  

Parágrafo único. O contribuinte 

deverá manter o equipamento à 

disposição do Fisco, até que seja 

atendida a providência de que 

cuida este artigo, a qual será 

realizada no seu estabelecimento, 

mediante diligência fiscal.  

Art. 32. O Fisco poderá 

determinar a cessação de uso de 

ECF que:  

I - apresentar funcionamento em 

desacordo com os requisitos e 

exigências para sua fabricação;  

II - tenha sido modificado, 

alterado, adulterado, falsificado ou 

violado, ou os seus componentes, 

resultando em funcionamento fora 

das exigências e especificações 

previstas na legislação tributária 

para sua fabricação ou utilização.  

Art. 33. O contribuinte autorizado 

a utilizar o ECF fica obrigado a 

emitir Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica quando:  

I - for impossível a sua utilização, 

por defeito no equipamento, furto 

ou falta de energia;  

II - for exigida pelo tomador do 

serviço, devendo, neste caso, 

anexar o respectivo cupom à via da 

Nota Fiscal do talão.  

Parágrafo único. A autorização 

para impressão de documentos 

fiscais fica condicionada ao uso do 

ECF, nos casos dos contribuintes 

obrigados a tal.  

Art. 34. É permitido o 

cancelamento de:  

I - Cupom Fiscal totalizado;  

II - itens de Cupom Fiscal, desde 

que este ainda não tenha sido 

totalizado.  

§ 1º O Cupom Fiscal cancelado 

deverá ser guardado juntamente 

com o respectivo documento de 

cancelamento, se for o caso, e 

mantido junto à Redução Z emitida 

para a respectiva data de 

movimento.  

§ 2º A não observância do disposto 

no § 1º deste artigo pressupõe o 

cancelamento indevido, 

sujeitando-se o valor do Cupom 

Fiscal cancelado à incidência do 

ISS, além das demais penalidades 

previstas na legislação.  

Art. 35. Só será credenciado pela 

Secretaria Municipal de Finanças e 

Tributação para garantir o 

funcionamento e a integridade de 

equipamento, bem como para nele 

efetuar qualquer intervenção 

técnica, aquele que comprovar ser 

credenciado junto à Secretaria de 

Estado da Tributação.  

§ 1º A intervenção técnica em ECF 

somente poderá ser efetuada por 

contribuinte possuidor de Atestado 

de Responsabilidade e Capacitação 

Técnica fornecido pelo fabricante.  

§ 2º O Atestado de 

Responsabilidade e Capacitação 

Técnica deve conter:  

I - identificação do contribuinte 

credenciado;  

II - modelo do equipamento;  

III - nome do técnico que recebeu 

treinamento necessário para 

efetuar manutenção no 

equipamento;  

IV - prazo de validade;  

V - declaração de que o atestado 

perderá validade sempre que o 

técnico indicado no inciso III 

deixar de fazer parte do quadro de 

empregados do credenciado ou 

deixar de participar de programa 

de treinamento ou reciclagem 

mantido pela empresa.  

§ 3º A habilitação ao 

credenciamento será feita mediante 

requerimento à Secretaria 

Municipal de Finanças e 

Tributação, devendo:  

I - indicar o número de inscrição 

no CAM;  

II - indicar a marca e o modelo do 

equipamento para o qual pretende 

ser habilitado;  

III - anexar comprovante de 

credenciamento junto à Secretaria 

de Estado da Tributação.  

§ 4º Somente será credenciado 

aquele que se encontre em situação 

regular perante o Fisco Municipal, 

inclusive quanto aos sócios.  

§ 5º O credenciado poderá ter seu 

credenciamento:  

I - suspenso, pelo prazo de até 90 

(noventa) dias, nas seguintes 

hipóteses:  

a) emitir Atestado de Intervenção 

Técnica em ECF em desacordo 

com a legislação;  

b) desatender as obrigações a que 

estiver sujeito em função da 

condição de credenciado a intervir 

em ECF;  

c) disponibilizar ECF a usuário, 

contendo programação ou bloqueio 

de tecla ou de função diferentes 

daqueles previstos no parecer de 

homologação do equipamento;  

d) utilizar o lacre fornecido pela 

Secretaria de Estado da Tributação 

para outros fins que não o previsto 

na legislação vigente, ou utilizá-lo 

sem que tenha sido mantida sua 

integridade;  

e) estiver na condição de suspenso 

no CAM;  
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f) tiver o credenciamento suspenso 

no Estado;  

II - cancelado, nas seguintes 

hipóteses:  

a) violar o lacre instalado no 

equipamento;  

b) for conivente com a utilização 

irregular do equipamento, quer 

direta ou indiretamente;  

c) modificar, alterar, adulterar, 

falsificar ou violar equipamento 

para controle fiscal, ou seus 

componentes, resultando em 

funcionamento fora das 

especificações e exigências 

previstas na legislação tributária 

para sua fabricação ou utilização;  

d) intervir em equipamento para o 

qual não tenha sido credenciado 

pela Secretaria Municipal de 

Finanças e Tributação;  

e) intervir em equipamento de uso 

fiscal não autorizado pela 

Secretaria Municipal de Finanças e 

Tributação, salvo quando a 

intervenção se destine a 

programação para inicialização do 

ECF para fins fiscais;  

f) solicitar baixa de sua inscrição 

no CAM;  

g) tiver cancelada a sua inscrição 

no CAM;  

h) tiver o credenciamento 

cancelado pelo Estado.  

Art. 36. Constituem atribuições do 

credenciado:  

I - atestar o funcionamento do ECF 

de acordo com as exigências e 

especificações previstas na 

legislação;  

II - instalar e remover dispositivo 

que evidencie eventual violação do 

equipamento;  

III - intervir no equipamento para:  

a) realizar manutenção, reparação 

e programação para uso fiscal;  

b) substituir o dispositivo de 

memória de armazenamento do 

"software" básico;  

c) cessar o uso de ECF;  

IV - emitir Atestado de 

Intervenção Técnica em ECF 

sempre que efetuar intervenção 

técnica no equipamento;  

V - apagar a programação da área 

de Memória de Trabalho sempre 

que efetuar cessação de uso de 

ECF;  

VI - emitir os documentos 

indicados na legislação quando da 

realização de intervenção técnica;  

VII - manter à disposição do Fisco, 

pelo prazo decadencial, arquivo 

contendo a Leitura da Memória 

Fiscal em meio eletrônico gerado 

na data da última intervenção;  

VIII - entregar ao contribuinte 

usuário a primeira via do Atestado 

de Intervenção Técnica em ECF, 

quando emitido.  

Art. 37. Por ocasião da 

intervenção técnica em ECF, o 

credenciado deverá, além de outras 

obrigações previstas neste 

Regulamento:  

I - emitir Leitura X antes da 

intervenção, quando possível;  

II - emitir Leitura X depois da 

intervenção;  

III - gerar arquivo em meio 

eletrônico contendo a Leitura da 

Memória Fiscal, na data da 

emissão da Leitura X de que trata 

o inciso II;  

IV - no caso de intervenção que 

importe perda de valores 

acumulados nos totalizadores e 

contadores do ECF, recuperar os 

valores a partir da Fita-Detalhe, 

para informar ao contribuinte.  

§ 1º Na hipótese de intervenção 

que importe perda de valores 

acumulados nos totalizadores e 

contadores do ECF, deverá o 

usuário registrar os valores 

apurados através da soma da Fita-

Detalhe, acrescentando os valores 

das respectivas situações 

tributárias do dia.  

§ 2º Quando a intervenção ocorrer 

fora do estabelecimento do 

credenciado e for necessário mais 

de um dia para a sua conclusão, o 

equipamento deverá ser lacrado 

antes da interrupção da 

intervenção.  

§ 3º No caso de necessidade de 

fixação de novo dispositivo de 

armazenamento da Memória Fiscal 

no ECF, seja por dano ou por 

esgotamento, o credenciado deverá 

anexar, ao respectivo Atestado de 

Intervenção Técnica em ECF, 

laudo técnico emitido pelo 

fabricante do ECF indicando as 

justificativas e o motivo.  

Art. 38. O lacre e a etiqueta de 

fixação do dispositivo de 

armazenamento do "software" 

básico, a serem utilizados para a 

instalação em ECF de uso 

exclusivo para registro de  

prestações de serviço sujeitas ao 

ISS, serão fornecidos pela 

Secretaria de Estado da Tributação 

ao contribuinte credenciado a 

intervir em ECF, mediante 

solicitação da quantidade 

suficiente para a utilização em um 

período mínimo de seis meses.  

§ 1º A entrega de lacre ou de 

etiqueta será efetuada mediante 

termo circunstanciado, indicando a 

quantidade e a numeração 

sequencial inicial e final.  

§ 2º O lacre retirado de 

equipamento ficará sob a guarda 

da empresa credenciada, devendo 

ser devolvido à Secretaria de 

Estado da Tributação quando da 

solicitação de quantidades 

adicionais, ou quando requerido 

pelo Fisco.  

§ 3º A etiqueta deverá ser colocada 

sobreposta ao dispositivo de 

armazenamento do "software" 

básico, à superfície da placa de 

controle fiscal e, se necessário, aos 

componentes eletrônicos 

adjacentes.  

Art. 39. O credenciado deverá 

emitir, em formulário próprio, o 

documento denominado Atestado 

de Intervenção Técnica em ECF, 

nos casos de:  

I - instalação de lacre;  

II - cessação de uso de ECF.  

Art. 40. O Atestado de 

Intervenção Técnica em ECF, 

conterá, no mínimo:  

I - a razão social, o número do 

CAM, o número do CNPJ, o 

número da IE e endereço completo 

do emitente;  

II - o número do atestado, número 

da via do atestado e prazo de 

validade, impressos 

tipograficamente;  

III - denominação ATESTADO 

DE INTERVENÇÃO TÉCNICA 

EM ECF;  

IV - a razão social, o número do 

CAM, o número do CNPJ ou do 

CPF, o número da IE, quando 

houver, e endereço completo do 

estabelecimento usuário;  

V - identificação do equipamento, 

contendo:  

a) quadrícula para indicação do 

ente que autorizou o uso do 

equipamento, com as opções:  

1. Estado;  

2. Município; ou  

3. Estado e Município;  

b) marca, modelo, número de 

ordem sequencial no 

estabelecimento, número de 

fabricação, versão do "software" 

básico e número da etiqueta ou 

lacre aplicado no dispositivo de 

armazenamento do "software" 

básico;  

VI - informações sobre a 

intervenção, contendo:  

a) quadrícula para a indicação do 

local da intervenção com as 

opções: contribuinte ou 

credenciado;  

b) campos para indicação da data 

de término da intervenção;  

c) campos dispostos em 6 (seis) 

colunas, com 20 (vinte) linhas, a 

saber:  
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1. primeira coluna, denominada 

"Contadores e Totalizadores", com 

as seguintes linhas:  

1.1. linha 1 - Ordem de Operação 

(COO);  

1.2. linha 2 - Reinício de Operação 

(CRO);  

1.3. linha 3 - Redução Z (CRZ);  

1.4. linha 4 - Contador de Nota 

Fiscal de Venda a Consumidor ou 

Bilhete de Passagem;  

1.5. linha 5 - Totalizador Geral 

(TG);  

1.6. linha 6 - Venda Bruta Diária 

(VB);  

1.7. linha 7 - Cancelamento de 

ICMS;  

1.8. linha 8 - Desconto de ICMS;  

1.9. linha 9 - Acréscimo de ICMS;  

1.10. linha 10 - Cancelamento de 

ISS;  

1.11. linha 11 - Desconto de ISS;  

1.12. linha 12 - Acréscimo de ISS;  

1.13. linha 13 - Isento (I) de ISS;  

1.14. linha 14 - Isento (I) de ISS;  

1.15. linha 15 - Isento (I) de ISS;  

1.16. linha 16 - Subst. Trib. (F) de 

ISS;  

1.17. linha 17 - Subst. Trib. (F) de 

ISS;  

1.18. linha 18 - Subst. Trib. (F) de 

ISS;  

1.19. linha 19 - Não incidência (N) 

de ISS;  

1.20. linha 20 - Não incidência (N) 

de ISS;  

2. segunda coluna, denominada 

"Antes da Intervenção", destinada 

à indicação dos valores 

acumulados relativos aos 

contadores e totalizadores 

indicados na respectiva linha da 

primeira coluna, antes da 

intervenção técnica;  

3. terceira coluna, denominada 

"Após Intervenção", destinada à 

indicação dos valores acumulados 

relativos aos contadores e 

totalizadores indicados na 

respectiva linha da primeira 

coluna, após a intervenção técnica;  

4. quarta coluna, denominada 

"Totalizadores", com as seguinte 

linhas:  

4.1. linha 1 - Não incidência (N) 

de ISS;  

4.2. linha 2 - Isento (I) de ISS;  

4.3. linha 3 - Isento (I) de ISS;  

4.4. linha 4 - Isento (I) de ISS;  

4.5. linha 5 - Subst. Trib. (FS) de 

ISS;  

4.6. linha 6 - Subst. Trib. (FS) de 

ISS;  

4.7. linha 7 - Subst. Trib. (FS) de 

ISS;  

4.8. linha 8 - Não incidência (NS) 

de ISS;  

4.9. linha 9 - Não incidência (NS) 

de ISS;  

4.10. linha 10 - Não incidência 

(NS) de ISS;  

4.11. linhas 11 a 14 - Tributado (S) 

a %, para indicação da alíquota 

correspondente;  

4.12. linhas 15 a 20 - Tributado (T) 

a %, para indicação da alíquota 

correspondente;  

5. quinta coluna, denominada 

"Antes da Intervenção", destinada 

à indicação dos valores 

acumulados relativos aos 

contadores e totalizadores 

indicados na respectiva linha da 

primeira coluna, antes da 

intervenção técnica;  

6. sexta coluna, denominada "Após 

Intervenção", destinada à 

indicação dos valores acumulados 

relativos aos contadores e 

totalizadores indicados na 

respectiva linha da primeira 

coluna, após a intervenção técnica;  

VII - lacre, contendo duas colunas 

denominadas "Retirado" e 

"Colocado" indicativas de número 

e cor;  

VIII - motivo da intervenção, para 

descrição dos serviços realizados;  

IX - nome, número do CPF e a 

assinatura do técnico interveniente;  

X - nome, número do CPF e a 

assinatura do responsável pelo 

estabelecimento;  

XI - no rodapé, os dados previstos 

na legislação, para autorização de 

impressão do documento, 

impressos tipograficamente.  

Art. 41. O formulário do Atestado 

de Intervenção Técnica em ECF 

será numerado em ordem 

consecutiva, de 000.001 a 999.999, 

reiniciando-se a numeração, 

quando atingido este limite e 

emitido, no mínimo, em 3 (três) 

vias, com a seguinte destinação:  

I - 1ª via, do estabelecimento 

usuário, para exibição ao Fisco;  

II - 2ª via, do Fisco;  

III - 3ª via, do estabelecimento 

emitente, para exibição ao Fisco, 

devendo ser conservada pelo prazo 

decadencial, contado da data de 

sua emissão.  

Art. 42. O credenciado somente 

poderá mandar confeccionar 

Atestado de Intervenção Técnica 

em ECF mediante prévia 

autorização da Secretaria de 

Estado da Tributação, concedida 

em virtude de solicitação escrita, 

por parte do credenciado.  

Art. 43. O programa aplicativo 

desenvolvido para o contribuinte 

usuário de ECF deverá observar a 

concomitância entre o comando 

para impressão no ECF e o 

comando para a visualização por 

parte do operador do ECF ou 

consumidor usuário do serviço.  

Parágrafo único. A Secretaria 

Municipal de Finanças e 

Tributação, por ato de seu Titular, 

poderá estabelecer outros 

requisitos para o programa 

aplicativo, levando em conta a 

especificidade dos serviços 

sujeitos ao ISS.  

Art. 44. Será considerado 

inidôneo, para efeitos fiscais, o 

Cupom Fiscal ou Fita-Detalhe cuja 

emissão ocorra:  

I - com inobservância do disposto 

neste Regulamento;  

II - com declaração inexata, 

preenchimento de forma ilegível 

ou apresentação de emendas ou 

rasuras que lhe prejudiquem a 

clareza.  

III – Emitido:  

a) por Emissor de Cupom Fiscal 

que, embora autorizada para uso, 

se encontre funcionando em 

estabelecimento diverso daquele 

indicado na respectiva autorização;  

b) por Emissor de Cupom, sem o 

lacre, ou com este violado.  

Art. 45. Sem prejuízo das sanções 

legais cabíveis, aplicam-se ao 

contribuinte que utilizar o ECF em 

desacordo com este Regulamento 

as seguintes medidas, em conjunto 

ou isoladamente:  

I - arbitramento da base de cálculo 

do imposto;  

II - apreensão do ECF;  

III - cassação da autorização do 

uso do ECF irregular;  

IV - suspensão do direito de uso.  

§1º Para efeito de aplicação do 

disposto no inciso I deste artigo, o 

arbitramento sobre as prestações 

de serviço registradas em ECF 

tomará por base, sempre que 

possível, o valor resultante do 

somatório dos totalizadores 

parciais de ISS, gravados ou não 

no dispositivo de armazenamento 

da Memória Fiscal, acrescidos de 

outros valores registrados no ECF 

e excluídos dos totalizadores 

parciais de ISS.  

§2º Em qualquer hipótese, os 

valores acumulados em ECF 

irregular, bem como os Cupons 

Fiscais ou Fitas-Detalhe por ele 

emitidos, em relação aos valores 

registrados nos totalizadores 

parciais de ISS, farão prova em 

favor do Fisco.  

§3º Excluída a hipótese do §3º do 

artigo 38, o ECF só poderá ser 

retirado do estabelecimento 
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usuário mediante prévia 

autorização do Fisco.  

Art. 46. É vedado ao contribuinte:  

I - o uso da função desconto sobre 

prestação tributada pelo ISS;  

II - a utilização do equipamento 

por estabelecimento diverso 

daquele que houver obtido a 

autorização, ainda que pertencente 

ao mesmo titular;  

III - a emissão de documento que 

se assemelhe a documento fiscal 

ou que se confunda com este, 

assim como a entrega, ao tomador 

do serviço, dos pedidos de 

orçamento, recibo ou outros 

documentos, em substituição ao 

documento fiscal que esteja 

obrigado a emitir.  

Art. 47. A impressão de 

Comprovante de Crédito ou 

Débito, referente ao pagamento 

efetuado por meio de cartão de 

crédito ou de débito, realizado por 

meio de transferência eletrônica de 

dados, deverá ocorrer 

obrigatoriamente no ECF, vedada 

a utilização, no estabelecimento do 

contribuinte, de equipamento do 

tipo "Point of Sale" (POS), ou 

qualquer outro que possua recursos 

que possibilitem ao contribuinte 

usuário deixar de emitir o 

comprovante.  

§ 1º É vedada também a utilização 

de equipamento para transmissão 

eletrônica de dados:  

I - que possua circuito eletrônico 

para controle de mecanismo 

impressor;  

II - capaz de capturar assinaturas 

digitalizadas que possibilite o 

armazenamento e a transmissão de 

cupons de venda ou comprovantes 

de pagamento, em formato digital, 

por meio de redes de comunicação 

de dados, sem a correspondente 

emissão, pelo ECF, dos 

comprovantes referidos no "caput" 

deste artigo.  

§ 2º A operação de pagamento 

efetuada por meio de cartão de 

crédito ou de débito não deverá ser 

concretizada sem que a impressão 

do comprovante tenha sido 

realizada no ECF.  

Art. 48. O contribuinte que já 

tenha autorização do Município 

para uso de ECF deverá, no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, 

contado da data da publicação 

deste Regulamento, providenciar a 

adaptação do equipamento às suas 

disposições e solicitar a aprovação 

pela Secretaria de Estado da 

Tributação, sob pena de ter a 

autorização cancelada.  

CAPÍTULO IV 

 

Do Comprovante de Retenção do 

ISS 

 

Art. 49. O Comprovante de 

Retenção na Fonte (CR) será 

emitido pelo tomador do serviço, 

quando ocorrer substituição 

tributária, e obrigatoriamente 

entregue ao prestador do serviço, 

na forma prevista em Lei.  

Parágrafo único. A substituição 

tributária de que trata o caput deste 

artigo, não será efetuada aos 

profissionais autônomos 

comprovadamente inscritos neste 

Município e às atividades 

enquadradas no Regime de 

Estimativa comprovada através de 

Portaria emitida pelo Secretário 

Municipal de Finanças e 

Tributação.  

Art. 50. O CR, conforme modelo 

constante do Anexo IV deste 

Regulamento, conterá:  

I – denominação;  

II - nome do contribuinte 

substituto, endereço completo e 

número da inscrição municipal 

(CAM) e federal (CPF ou CNPJ);  

III – número da via;  

IV – nome do contribuinte 

substituído, endereço completo e 

número de inscrição no Cadastro 

Imobiliário do Município (CIM) e 

federal (CPF ou CNPJ);  

V – número, série, subsérie, valor 

e espécie do documento emitido 

pelo substituído;  

VI – alíquota e valor do imposto 

retido;  

VII – indicação da data de 

emissão;  

VIII - campo para assinatura e 

identificação do responsável pela 

informação.  

§ 1º Quando se tratar de serviços 

de construção civil, haverá campos 

destacados na Nota Fiscal, para a 

descrição e endereço da obra, o 

valor da dedução da mercadoria 

produzida pelo prestador do 

serviço fora do local da obra, 

quando for o caso.  

§ 2º O CR será emitido em duas 

vias, com a seguinte destinação:  

I - 1ª via será entrega ao 

contribuinte substituído;  

II - 2a via para arquivo do 

contribuinte substituto.  

Art. 51. O Contribuinte Substituto 

informará mensalmente à SEMFT, 

através da Declaração Mensal de 

Serviços – DMS, as substituições 

tributárias de sua responsabilidade, 

com as informações econômico- 

fiscais nela requeridas.  

Parágrafo único. O não 

cumprimento da obrigação 

acessória, citada no caput deste 

artigo, implicará nas sanções 

previstas na Legislação Municipal 

em vigor.  

 

CAPÍTULO V 

 

Da Declaração Mensal de 

Serviços 

 

Art. 52. A Declaração Mensal de 

Serviços (DMS) deverá ser 

mensalmente preenchida e 

entregue a SEMFT pelos:  

I – Contribuintes do ISS.  

II - Substitutos tributários;  

III - Estabelecimentos não sujeitos 

à tributação pelo ISS, ainda que 

imunes ou isentos, mas que tenham 

tomado serviços.  

Parágrafo único. Poderão ser 

obrigados a entregar a DMS outros 

prestadores ou tomadores de 

serviços indicados por ato do 

Secretário Municipal de Finanças e 

Tributação.  

Art. 53. A DMS deverá ser gerada 

de acordo com as normas 

determinadas neste Regulamento, e 

enviada via internet ou gravada e 

entregue no Plantão Fiscal, até o 

dia dez (10) do mês subsequente 

ao da prestação ou contratação do 

serviço.  

§ 1º Quando o dia 10 (dez) incidir 

em dia não útil, o prazo definido 

no “caput” deste artigo fica 

prorrogado para o primeiro dia útil 

subsequente.  

§ 2º A obrigação acessória que 

consiste na escrituração mensal de 

todos os documentos fiscais, 

emitidos e recebidos, referentes 

aos serviços prestados ou tomados, 

passará a ser feita por meio de uma 

DMS.  

§ 3º Os que, durante o mês de 

competência, não apresentarem 

movimento econômico tributável 

pelo ISS e/ou não contratarem 

serviços de terceiros, deverão 

indicar estas circunstâncias na 

DMS.  

§ 4º Os obrigados a apresentação 

da DMS relacionados no art. 52 

prestarão as informações de falta 

de movimento econômico ou de 

ausência de serviço tomado na 

própria DMS.  

§ 5º No caso de emissão de notas 

fiscais em conjunto com o Estado, 

que não incluam prestação de 

serviços, estas deverão ser 

escrituradas normalmente na 

declaração mensal de serviços, 
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indicando-se que não há prestação 

de serviços.  

§ 6º Quando da recepção da DMS, 

a SEMFT validará a declaração 

emitindo Protocolo de Entrega da 

DMS, que deverá ser guardado 

como documento fiscal.  

§ 7º No caso de informações 

inconsistentes que impeçam a 

validação da DMS apresentada 

pelo Sistema, o declarante deverá 

promover as devidas correções e 

providenciar sua entrega dentro do 

prazo estabelecido no “caput” 

deste artigo.  

§ 8º Em caso de falha técnica no 

equipamento do declarante que 

impossibilite a transmissão da 

DMS via internet, a entrega poderá 

ser feita diretamente na Secretaria 

Municipal de Finanças e 

Tributação, em meio magnético, 

permanecendo inalterados os 

prazos estabelecidos no “caput” 

deste artigo.  

§ 9º A veracidade dos dados 

declarados é de inteira 

responsabilidade do sujeito 

passivo, ficando sujeita à 

homologação por parte do Fisco 

Municipal.  

Art. 54. No caso de pedido de 

baixa, fica o sujeito passivo 

obrigado a entregar as DMS 

referentes aos períodos ainda não 

declarados, como condição para o 

deferimento.  

Art. 55. A DMS deverá ser 

entregue também nos seguintes 

casos:  

I – quando da suspensão 

temporária das atividades do 

estabelecimento, relativamente aos 

períodos anteriores;  

II – no caso de fusão, cisão ou 

incorporação;  

Parágrafo único. Na hipótese do 

inciso II, a pessoa jurídica 

resultante fica responsável pela 

entrega da DMS referente aos 

serviços prestados pelas empresas 

fusionadas, cindidas ou 

incorporadas.  

Art. 56. A retificação da DMS já 

entregue será efetuada por meio de 

Declaração Retificadora.  

Art. 57. Os contribuintes que 

desejarem fazer a importação de 

dados para a DMS, a partir de 

sistemas contábeis e fiscais 

próprios, poderão fazê-lo gerando 

arquivo texto com as informações 

estruturadas segundo o padrão do 

arquivo de importação 

disponibilizado pela SEMFT.  

I - O Fisco municipal notificará os 

contribuintes cujas declarações 

contenham irregularidades e/ou 

omissões, concedendo-lhes prazo 

de quinze (15) dias úteis, contados 

do recebimento da notificação, 

para proceder à regularização da 

DMS e do pagamento de eventuais 

diferenças no recolhimento do ISS.  

II - Nos casos em que for feita a 

regularização nos termos e no 

prazo fixado no parágrafo anterior 

e constatada pelo Fisco Municipal 

a inexistência de omissão de 

operações tributáveis, não será 

aplicada às sanções previstas nos 

termos da Legislação vigente.  

Art. 58. A infringência às normas 

contidas neste Regulamento, em 

relação à DMS, na forma do art. 

83, inciso VII, alínea “i”, do 

Código Tributário do Município 

(Lei 01/2009), sujeitará o prestador 

ou tomador de serviços à multa de 

R$ 374,65 (trezentos e setenta e 

quatro reais e sessenta e cinco 

centavos). 

§1º A multa de que trata este artigo 

será aplicada independentemente 

de procedimento fiscal de 

autuação, nas seguintes hipóteses:  

I – não entrega de declaração 

mensal de serviços – DMS;  

II – entrega de declaração após o 

prazo estabelecido;  

III – apresentação de declaração 

com dados incorretos e/ou com 

omissão de informações, desde que 

não regularizada no prazo 

estipulado em notificação emitida 

por autoridade administrativa 

competente;  

IV – demais casos determinados 

em ato do Secretário Municipal de 

Finanças e Tributação.  

§2º O pagamento da penalidade 

mencionada no caput deste artigo 

não implica na dispensa do 

pagamento da multa e dos juros de 

mora, quando o tributo tiver sido 

pago após seu vencimento.  

§3º O correto recolhimento do ISS 

devido e/ou o pagamento da 

penalidade de que trata o “caput” 

deste artigo não dispensam a 

obrigação de fornecimento da 

DMS.  

 

CAPÍTULO VI 

 

Do Livro de Registro do Imposto 

Sobre Serviços da Qualquer 

Natureza – LRISS 

 

Art. 59. Todo prestador de 

serviços tributáveis pelo ISS 

deverá manter o Livro de Registro 

do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - LRISS em 

cada estabelecimento que 

contabilize receita, seja matriz, 

filial, sucursal, agência, seção ou 

posto, ressalvados os casos 

previstos em Lei ou neste 

Regulamento.  

Art. 60. O LRISS destina-se ao 

registro de todas as receitas 

decorrentes de prestação de 

serviços tributáveis pelo ISS, 

mediante a escrituração dos 

respectivos documentos fiscais 

comprobatórios do valor cobrado 

pelos serviços prestados, das 

alíquotas aplicadas e do valor 

apurado do ISS.  

Art. 61. A escrituração do LRISS 

deverá ser feita à tinta, com 

clareza, em ordem cronológica, ou 

pelo sistema informatizado, até a 

data do recolhimento do imposto, 

mediante o lançamento:  

I - do total do movimento 

econômico, discriminando as 

receitas por tipo de atividade;  

II - do total das deduções 

permitidas pela legislação do 

imposto, quando for o caso;  

III - da base de cálculo mensal dos 

serviços tributáveis;  

IV - da alíquota ou alíquotas, 

quando os serviços prestados 

forem tributados com alíquotas 

diferenciadas;  

V - do valor do imposto a recolher;  

VI - no campo observações, as 

anotações diversas, como 

cancelamento de documento fiscal, 

valor do ISS retido na fonte, nome 

e número de inscrição no CAM do 

contribuinte substituto, entre 

outras;  

VII – da assinatura do 

representante legal do prestador de 

serviços, contador ou gerente;  

VIII - da indicação de falta de 

movimento econômico, quando for 

o caso, ou de que o ISS devido foi 

retido pelo tomador do serviço.  

Art. 62. O LRISS conterá 50 

(cinquenta) folhas, numeradas na 

sequência natural, a partir do 

Termo de Abertura até o Termo de 

Encerramento, e será numerado 

obedecendo à sequência 

cronológica, obrigatoriamente, 

conforme forem sendo 

autenticados pela SEMFT, 

ressalvadas as exceções previstas 

neste Regulamento.  

§ 1º Os Termos de Abertura e de 

Encerramento deverão conter:  

I - a denominação do Livro;  

II – a previsão do número total de 

páginas, com sua respectiva 

numeração;  

III – o número do Livro;  

IV – a razão social e endereço 

completo do prestador de serviços;  



IPANGUAÇU, 14 DE JULHO DE 2017.  

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU  

Página 23 
 

 

V – número no Cadastro 

Mobiliário de Contribuintes 

(CAM), Inscrição Estadual, 

quando possuir, e no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) do prestador de serviços;  

VI – o número do registro e a data 

do arquivamento dos atos 

constitutivos no órgão competente;  

VII – o local e a data da lavratura 

do Termo de Abertura ou de 

Encerramento;  

VIII – a assinatura do 

representante legal e seu número 

de inscrição no CPF;  

IX - a assinatura do contador, e seu 

número de inscrição no CAM, no 

CPF e no CRC.  

§ 2º As páginas centrais do Livro 

deverão conter:  

I – a denominação do Livro;  

II – campo para o número do 

Cadastro de Inscrição Municipal 

(CIM), do prestador de serviços;  

III – campo para a indicação do 

período (mês/ano) de apuração;  

IV - colunas distintas para a data 

de emissão, numeração, série, 

subsérie e valor dos documentos 

fiscais;  

V – campo para indicação da 

espécie e do tipo dos documentos 

fiscais emitidos;  

VI – campo destinado a 

observações;  

VII – campo destinado à lavratura 

de termos de homologação de 

fiscalização e outras informações;  

VIII – campo para indicação da 

base de cálculo do imposto, do 

valor do ISS a recolher e data do 

pagamento;  

IX - campo para assinatura do 

responsável pela escrituração.  

Art. 63. Ficam dispensados da 

obrigatoriedade do uso do LRISS:  

I - o profissional autônomo;  

II - a instituição financeira e 

sociedade integrante do sistema de 

distribuição de títulos e valores 

mobiliários, autorizadas pelo 

Banco Central do Brasil;  

III - o prestador de serviço de 

administração de cartão de crédito, 

em relação, exclusivamente, a este 

serviço;  

IV - a administradora de consórcio, 

em relação, exclusivamente, a este 

serviço;  

V - o prestador de serviço de 

transporte coletivo, referente, 

exclusivamente, a transporte 

urbano de passageiros;  

VI – as instituições de educação e 

ensino;  

VII - o escritório de contato e o 

estabelecimento que 

comprovadamente não contabilize 

receita própria;  

VIII – os usuários emitentes de 

nota fiscal de serviço eletrônica;  

IX – os usuários exclusivos de 

Equipamento Emissor de 

Documentos Fiscais – ECF.  

§1º Os sujeitos passivos referidos 

nos incisos II e III deverão manter, 

de forma detalhada:  

I - registro mensal de apuração do 

ISS emitido por processamento 

eletrônico de dados, por 

estabelecimento, devendo conter, 

pelo menos, as seguintes 

indicações:  

a) mês de competência;  

b) contas de receita de prestação de 

serviços integrantes do plano de 

contas e respectivos valores;  

c) número de ordem de cada conta;  

d) receita mensal de prestação de 

serviço;  

e) base de cálculo;  

f) imposto retido;  

g) imposto a recolher.  

II - plano geral de contas com os 

respectivos códigos de 

classificação;  

III - cópia dos balancetes analíticos 

mensais;  

IV - função e funcionamento das 

contas.  

§2º As administradoras de 

consórcio deverão manter 

relatórios dos grupos com os 

respectivos participantes.  

§3º Os dados fiscais referidos nos 

incisos I a IV do § 1º serão 

disponibilizados ao Fisco 

Municipal em meio digital na 

forma e prazo determinado pela 

Secretaria Municipal de Finanças e 

Tributação.  

Art. 64. O LRISS somente poderá 

ser utilizado após ser autenticado 

pela SEMFT, ressalvados os casos 

de escrituração em processamento 

eletrônico, decorrente de 

disposição deste Regulamento, 

quando a autenticação se dará após 

a completa escrituração do 

exercício social.  

§1º A autenticação do LRISS será 

solicitada pelo sujeito passivo, 

através de requerimento, 

acompanhado do Livro respectivo, 

do DAM correspondente ao 

pagamento das taxas devidas e do 

último Livro escriturado e 

encerrado, quando não se tratar do 

primeiro, e deverá conter:  

I - a razão social;  

II - o endereço completo;  

III – o número no Cadastro 

Mobiliário de Contribuintes 

(CAM), Inscrição Estadual (IE), 

quando possuir, e no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) e telefones para contato.  

§2º No caso de encerramento de 

atividade, o Termo de 

Encerramento será lavrado pela 

autoridade fiscal responsável pela 

diligência, que informará o fato no 

processo de baixa do 

estabelecimento.  

§3º O LRISS autenticado será 

colocado à disposição do 

requerente, no prazo máximo de 

até 5 (cinco) dias, contado da data 

de ingresso do respectivo pedido, 

caso não haja nenhum 

impedimento à sua autenticação.  

§4º Sendo necessária retificação do 

pedido de autenticação do LRISS, 

o processo será colocado à 

disposição do requerente para que 

regularize a(s) pendência(s), 

abrindo-se novo prazo para 

autenticação.  

§5º O LRISS ficará à disposição 

do requerente pelo prazo de 30 

(trinta) dias, findo o qual será 

cancelado e incinerado, após a 

intimação por edital publicado no 

Jornal Oficial do Município.  

§6° São casos de encerramento do 

Livro:  

I – a escrituração completa de 

todas as suas folhas;  

II – o encerramento da atividade.  

III - encerramento do Exercício, se 

por processamento informatizado.  

Art. 65. Nos casos de alteração da 

razão social, do endereço ou da 

atividade, com a manutenção do 

mesmo CAM, a escrituração 

poderá prosseguir no mesmo 

LRISS, desde que devidamente 

comunicada a SEMFT.  

Art. 66. Nos casos de fusão, 

incorporação, transformação, cisão 

ou aquisição, o titular poderá usar 

o LRISS que utilizava 

anteriormente, desde que 

autorizado pela SEMFT.  

Parágrafo único. A autorização 

será solicitada, mediante 

requerimento instruído com cópia 

da alteração do Contrato Social ou 

do Estatuto Social, devidamente 

registrada no órgão competente, no 

prazo de até 30 (trinta) dias 

contado da data do arquivamento.  

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS 

 

Art. 67. Os Responsáveis 

Substitutos e as Construtoras com 

Canteiros de Obras que não 

possuírem inscrição no Cadastro 

Mobiliário De Contribuintes 

(CAM), para efeito de 
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cumprimento das obrigações 

acessórias de que trata este 

Regulamento, serão devidamente 

inscritos de Ofício e receberão em 

tempo hábil o respectivo registro 

para fins operacionais e 

identificação.  

Art. 68. O recolhimento do ISS 

devido por prestadores e 

tomadores de serviços deverá ser 

efetuado por meio da emissão de 

guia de recolhimento específica 

gerada pelo sistema de DMS e 

posterior pagamento nos bancos ou 

entidades conveniadas, até o dia 10 

(dez) do mês subsequente à 

ocorrência do fato gerador ou até o 

primeiro dia útil após o dia 10 

(dez), se este cair em dia não útil.  

§1º. Tratando-se de contribuinte 

usuário de Nota Fiscal de Serviço 

Eletrônica, o recolhimento do ISS 

devido deverá ser efetuado por 

meio de guia de recolhimento 

específica gerada pelo sistema da 

NFSe.  

§2º O pagamento independe da 

apresentação da Declaração 

Mensal de Serviços e, também, 

não exime o prestador ou tomador 

de serviços, dos acréscimos legais 

previstos na legislação.  

Art. 69. Não serão exigidos os 

tributos apurados por meio de 

procedimento fiscal 

correspondentes a diferenças 

anuais de valor inferior a R$ 20,00 

(vinte reais), somados os valores 

originais do tributo e da multa de 

mora.  

Art. 70. Os agentes do Fisco 

Municipal, no exercício de suas 

funções, poderão adentrar em 

estabelecimentos e promoverem a 

leitura de dados digitalizados, de 

interesse da fiscalização, 

armazenados em equipamento 

eletrônico utilizado pelo 

contribuinte.  

Art. 71. Constatada a utilização 

irregular de documentos fiscais, 

máquinas ou equipamentos 

eletrônicos, os agentes do Fisco 

Municipal deverão promover sua 

imediata retenção, com a lavratura 

do respectivo Termo de 

Apreensão.  

Parágrafo único. A resistência ou 

o embaraço à ação fiscal ensejará a 

instauração de Regime Especial de 

Fiscalização, sem prejuízo das 

demais sanções administrativas, 

cíveis e penais cabíveis.  

Art. 72. Os casos omissos serão 

dirimidos pelo Secretário 

Municipal de Finanças e 

Tributação, observado o disposto 

na Legislação Municipal em vigor.  

Art. 73. Fica o Secretário 

Municipal de Finanças e 

Tributação autorizado a definir o 

calendário de implantação das 

exigências aqui regulamentadas. 

Art. 74. Este Regulamento entrará 

em vigor a partir da data de sua 

publicação.  

Art. 75. Revogam-se as 

disposições em contrário. 

 

Ipanguaçu – RN, 14 de julho de 

2017.  

 

VALDEREDO BERTODO DO 

NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 

 

MARÍLIA PESSOA LOPES 

Secretária de Finanças e 

Tributação 

PODER 
LEGISLATIVO  

(Sem matérias nesta edição) 

COMARCA DE 
IPANGUAÇU 

(Sem matérias nesta edição) 

 
 
 
 
 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DO 

GABINETE DO PREFEITO 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
E ADMINISTRAÇÃO 

 
ENDEREÇO DO JORNAL OFICIAL 
DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU 

AVENIDA LUIZ GONZAGA, Nº 800 
- CENTRO. 

IPANGUAÇU/RN 
CEP – 59508-000 

TELEFAX: (84) 3335-2540 
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ANEXOS DECRETO Nº 044 
 

 

ANEXO I - NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 

REGULAMENTO DOCUMENTÁRIO FISCAL  
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ANEXO II - NOTA FISCAL AVULVA 

 REGULAMENTO DOCUMENTÁRIO FISCAL 
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ANEXO III – RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 

REGULAMENTO DOCUMENTÁRIO FISCAL 
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ANEXO IV – COMPROVANTE DE RETENÇÃO 

REGULAMENTO DOCUMENTÁRIO FISCAL 
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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO 
 

 

 

 
ERRATA 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2017 

No Edital de Convocação de Nº 007/2016, publicado no JORNAL OFICIAL Nº 0600º DO 

MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN, Sexta feira, 07 de julho de 2017. 

 ONDE SE LÊ:  

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 
Nº 

CLASSIFICAÇÃO 

NOME DO CANDIDATO 

3.  CONCEIÇÃO CRISTINA DA SILVA 

4.  CRISTIANE BETÂNIA SOUZA DE MELO 

 

LEIA – SE:  

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 
Nº 

CLASSIFICAÇÃO 

NOME DO CANDIDATO 

2.  CONCEIÇÃO CRISTINA DA SILVA 

3.  CRISTIANE BETÂNIA SOUZA DE MELO 
 

 

Ipanguaçu/RN, 14 de junho de 2017. 
 
 
 
 

 
 
 

VALDEREDO BERTOLDO DO 
NASCIMENTO 

PREFEITO MUNICIPAL 
Mat. 5083 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON BORGES MONTENEGRO 

SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento e 

Administração 
Mat. 5097 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 001/2017 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2017 
 
O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, através da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Administração, TORNA PÚBLICO a todos a quem interessar, a Convocação dos 
Candidatos Aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2017, destinado 
à CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, (conforme relação abaixo), para comparecer a esta 
Prefeitura, situada na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu – RN, nos dias 17 e 18 
de julho do corrente ano, no horário de expediente de 07:00h as 13:00h, a fim de 
apresentar a documentação referente ao anexo 01, deste edital. 
 
Será considerado DESISTENTE, o candidato que não se apresentar no prazo e forma 
acima estabelecido. 
 

                 CANDIDATOS CONVOCADOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

                   
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS       

Nº DE 
CLASSIFICAÇÃO    NOME DO CANDIDATO    
        

1.    
EUGÊNIO RODRIGUES 
DOS SANTOS   
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ANEXO – I 
 

DOCUMENTAÇÃO 
 
I - CPF; II – Identidade (RG); III - 01 foto 3x4; IV - Título de Eleitor com declaração de 
quitação eleitoral; V–Carteira de Trabalho com PIS/PASEP; VI- Comprovante de 
residência; VII- Certidão de Casamento ou certidão de Nascimento; VIII - Certidão de 
Nascimento dos Filhos, com carteira de vacina; IX- Certificado Militar (Quando do sexo 
masculino); X - Apresentar comprovante de conta bancária; (se possuir). Caso não possua, 
o candidato obriga-se a providenciar a abertura da conta, Agência Branco do Brasil; XI -
Cópia do diploma ou de declaração de conclusão do Curso para o cargo pretendido (cópias 
autenticadas); XII– Declaração de que não acumula cargos ou horas no setor público que 
ferem os preceitos constitucionais e legais que regem a jornada de trabalho do serviço 
público, conforme o Anexo – II deste Edital. XIII - Exame médico admissional a ser 
expedido por médico do trabalho. XIV – Curriculum Vitae.  
O Candidato aprovado e convocado deverá assinar um Termo de Comparecimento 
constante no Anexo – III deste Edital. 
 Informamos que caso o candidato aprovado e convocado tenha algum impedimento 
para assumir a vaga, o mesmo deverá assinar um Termo de Desistência constante no 
Anexo – IV deste edital. 
 
Ipanguaçu/RN, 14 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 

 
 
 

VALDEREDO BERTOLDO DO 
NASCIMENTO 

PREFEITO MUNICIPAL 
Mat. 5083 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON BORGES MONTENEGRO 
SOBRINHO 

Secretário Municipal de Planejamento e 
Administração 

Mat. 5097 
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ANEXO –II 
 
 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS 
 
Eu_______________________________________________________, portador(a) do RG 
nº_____________________ e CPF: nº. _________________________________nos 
termos que regem o Edital nº. 001/2017– PSS – na função 
de___________________________________________________________________, 
declaro sob pena de responsabilidade, que: 
(  ) não exerço cargo, emprego ou função atividade no âmbito do Serviço Público Federal, 
Estadual  ou Municipal, ou ainda em Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, 
Sociedade de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo Poder Público, bem como não recebo proventos decorrentes de 
aposentadoria em cargo ou função pública. 
( ) exerço   ___________(cargo, função ou  emprego)_______________ de (denominação 
do cargo, função ou emprego) na __________________ (órgão, , localizada na 
____________________________(endereço completo com telefone) em regime jurídico 
(estatutário, celetista, temporário, comissionado, outros) em jornada _____ de trabalho, 
com carga horária semanal de ____ horas.  
 
Estou ciente que se algum cidadão comprovar que a presente declaração faltou com a 
verdade serei eliminado do PSS - 001/2017 e que responderei pela aplicação das medidas 
judiciais cabíveis, segundo o Art. 299 do Código Penal:  
“Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 
1 (um) a 3(três) anos, se o documento é particular.” 
Por ser expressão de verdade, firmo o presente. 
 

Ipanguaçu/RN, ___ de ___________de 2017. 
_______________________________________ 

Assinatura do declarante 
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ANEXO –III 
 

TERMO DE DESISTÊNCIA Nº 009/2017 
 
Eu, _______________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº 
________________, SSP/______, CPF Nº ___________________, aprovado (a) no 
Processo Seletivo Simplificado – PSS – Edital nº 001/2017, promovido pela Prefeitura 
Municipal de Ipanguaçu /RN, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Administração, para o cargo de _____________________, cuja homologação foi publicada 
no Diário Oficial do Município no dia 07 de abril de 2017. Declaro ainda para os devidos 
fins, que fui convocado(a) pela Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, do 
município de Ipanguaçu/RN, a tomar posse do cargo_______________________, sob 
classificação nº_____ da listagem do Processo Seletivo Simplificado – PSS, Edital nº 
001/2017, venho manifestar de livre e espontânea vontade a desistência de assumi-lo, 
renunciando a qualquer direito inerente ao processo seletivo prestado e expressamente, 
apresento TERMO DE DESISTÊNCIA DEFINITIVA para o referido cargo, ficando essa 
Secretaria, autorizada a convocar o próximo candidato da lista de aprovados. 
Pesquisa – Motivo da Desistência: ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Ipanguaçu/RN, 14 de julho de 2017. 
 
__________________________________________ 
Assinatura do candidato 
 
Recebido em: ____/_____/2017. Às:____________ 
 
___________________________________________ 
Assinatura do Responsável pelo Recebimento 
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ANEXO –IV 
 

TERMO DE COMPARECIMENTO Nº 009/2017 
 
Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários que o(a) Sr.(a) 
________________________________________________inscrito no CPF nº 
_________________________e RG nº ____________________ residente domiciliado à 
Rua_________________________________________nº____,Bairro__________________
_________________situado no município de ______________________, candidato 
aprovado em _____lugar e convocado no Processo Seletivo Simplificado – PSS – Edital nº 
001/2017 de 07 de abril de 2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN, no 
ano de 2017 compareceu na sede desta prefeitura no dia ____de __________de 2017 no 
horário de____ conforme convocação realizada no dia 14 de junho de 2017. 
 
 
Ipanguaçu/RN, ____ de __________de 2017. 
 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Responsável
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 001/2017 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2017 

 
O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, através da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Administração, TORNA PÚBLICO a todos a quem interessar, a 
Convocação dos Candidatos Aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
001/2017, destinado à CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, (conforme relação abaixo), para 
comparecer a esta Prefeitura, situada na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu – 
RN, nos dias 17 e 18 de julho do corrente ano, no horário de expediente de 07:00h as 
13:00h, a fim de apresentar a documentação referente ao anexo 01, deste edital. 

 
Será considerado DESISTENTE, o candidato que não se apresentar no prazo e 

forma acima estabelecido. 
 

                  CANDIDATOS CONVOCADOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 

 

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 
Nº 

CLASSIFICAÇÃO 
NOME DO CANDIDATO 

4ª.  JOÃO BATISTA BENTO FILHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IPANGUAÇU, 14 DE JULHO DE 2017.  

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU  

Página 36 
 

 

 
 
 

ANEXO – I 

 

DOCUMENTAÇÃO 
 

I - CPF; II – Identidade (RG); III - 01 foto 3x4; IV - Título de Eleitor com declaração de 
quitação eleitoral; V–Carteira de Trabalho com PIS/PASEP; VI- Comprovante de 
residência; VII- Certidão de Casamento ou certidão de Nascimento; VIII - Certidão de 
Nascimento dos Filhos, com carteira de vacina; IX- Certificado Militar (Quando do sexo 
masculino); X - Apresentar comprovante de conta bancária; (se possuir). Caso não possua, 
o candidato obriga-se a providenciar a abertura da conta, Agência Branco do Brasil; XI -

Cópia do diploma ou de declaração de conclusão do Curso para o cargo pretendido (cópias 
autenticadas); XII– Declaração de que não acumula cargos ou horas no setor público que 
ferem os preceitos constitucionais e legais que regem a jornada de trabalho do serviço 
público, conforme o Anexo – II deste Edital. XIII - Exame médico admissional a ser 
expedido por médico do trabalho. XIV – Curriculum Vitae.  

O Candidato aprovado e convocado deverá assinar um Termo de Comparecimento 
constante no Anexo – III deste Edital. 
 Informamos que caso o candidato aprovado e convocado tenha algum impedimento 
para assumir a vaga, o mesmo deverá assinar um Termo de Desistência constante no 
Anexo – IV deste edital. 
 
Ipanguaçu/RN, 14 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VALDEREDO BERTOLDO DO 
NASCIMENTO 

PREFEITO MUNICIPAL 
Mat. 5083 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON BORGES MONTENEGRO 
SOBRINHO 

Secretário Municipal de Planejamento e 
Administração 

Mat. 5097 
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ANEXO –II 

 
 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS  

 

Eu_______________________________________________________, portador(a) do RG 

nº_____________________ e CPF: nº. _________________________________nos termos que regem o 

Edital nº. 001/2017– PSS – na função 

de___________________________________________________________________, declaro sob pena de 

responsabilidade, que: 

(  ) não exerço cargo, emprego ou função atividade no âmbito do Serviço Público Federal, Estadual  

ou Municipal, ou ainda em Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas 

subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como não recebo 

proventos decorrentes de aposentadoria em cargo ou função pública. 

( ) exerço   ___________(cargo, função ou  emprego)_______________ de (denominação do cargo, 

função ou emprego) na __________________ (órgão, , localizada na 

____________________________(endereço completo com telefone) em regime jurídico (estatutário, 

celetista, temporário, comissionado, outros) em jornada _____ de trabalho, com carga horária semanal de 

____ horas.  

 

Estou ciente que se algum cidadão comprovar que a presente declaração faltou com a verdade serei 

eliminado do PSS - 001/2017 e que responderei pela aplicação das medidas judiciais cabíveis, segundo o Art. 

299 do Código Penal:  

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele 

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 

(um) a 3(três) anos, se o documento é particular.” 

Por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

 

    Ipanguaçu/RN, ___ de ___________de 2017. 

_______________________________________ 
Assinatura do declarante 
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ANEXO –III 

TERMO DE DESISTÊNCIA Nº 010/2017 

 

Eu, _______________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº 

________________, SSP/______, CPF Nº ___________________, aprovado (a) no Processo 

Seletivo Simplificado – PSS – Edital nº 001/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Ipanguaçu 

/RN, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, para o cargo de 

_____________________, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 07 

de abril de 2017. Declaro ainda para os devidos fins, que fui convocado(a) pela Secretaria 

Municipal de Planejamento e Administração, do município de Ipanguaçu/RN, a tomar posse do 

cargo_______________________, sob classificação nº_____ da listagem do Processo Seletivo 

Simplificado – PSS, Edital nº 001/2017, venho manifestar de livre e espontânea vontade a 

desistência de assumi-lo, renunciando a qualquer direito inerente ao processo seletivo prestado e 

expressamente, apresento TERMO DE DESISTÊNCIA DEFINITIVA para o referido cargo, ficando 

essa Secretaria, autorizada a convocar o próximo candidato da lista de aprovados. 

Pesquisa – Motivo da Desistência: ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ipanguaçu/RN, 14 de julho de 2017. 

 

__________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

Recebido em: ____/_____/2017. Às:____________ 

 

___________________________________________ 
Assinatura do Responsável pelo Recebimento 
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ANEXO –IV 

 

TERMO DE COMPARECIMENTO Nº 010/2017 

 

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários que o(a) Sr.(a) 

________________________________________________inscrito no CPF nº 

_________________________e RG nº ____________________ residente domiciliado à 

Rua_________________________________________nº____,Bairro________________________

___________situado no município de ______________________, candidato aprovado em 

_____lugar e convocado no Processo Seletivo Simplificado – PSS – Edital nº 001/2017 de 07 de 

abril de 2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN, no ano de 2017 compareceu 

na sede desta prefeitura no dia ____de __________de 2017 no horário de____ conforme 

convocação realizada no dia 14 de junho de 2017. 

 

 

Ipanguaçu/RN, ____ de __________de 2017. 

 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Responsável 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 001/2017 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2017 

 
O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, através da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Administração, TORNA PÚBLICO a todos a quem interessar, a 
Convocação dos Candidatos Aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
001/2017, destinado à CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, (conforme relação abaixo), para 
comparecer a esta Prefeitura, situada na Av. Luiz Gonzaga, nº 800, Centro, Ipanguaçu – 
RN, nos dias 17 e 18 de julho do corrente ano, no horário de expediente de 07:00h as 
13:00h, a fim de apresentar a documentação referente ao anexo 01, deste edital. 

 
Será considerado DESISTENTE, o candidato que não se apresentar no prazo e 

forma acima estabelecido. 
 
 

                  CANDIDATOS CONVOCADOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  

 
 

 
                    
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL  

Nº CLASSIFICAÇÃO          NOME DO CANDIDATO   

        

1.   RENATO ALISSON DA COSTA 
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ANEXO – I 

 

DOCUMENTAÇÃO 
 

I - CPF; II – Identidade (RG); III - 01 foto 3x4; IV - Título de Eleitor com declaração de 
quitação eleitoral; V– Carteira de Trabalho com PIS/PASEP; VI- Comprovante de 
residência; VII - Certidão de Casamento ou certidão de Nascimento; VIII - Certidão de 
Nascimento dos Filhos, com carteira de vacina; IX - Certificado Militar (Quando do sexo 
masculino); X - Apresentar comprovante de conta bancária; (se possuir). Caso não possua, 
o candidato obriga-se a providenciar a abertura da conta, Agência Branco do Brasil; XI - 

Cópia do diploma ou de declaração de conclusão do Curso para o cargo pretendido (cópias 
autenticadas); XII– Declaração de que não acumula cargos ou horas no setor público que 
ferem os preceitos constitucionais e legais que regem a jornada de trabalho do serviço 
público, conforme o Anexo – II deste Edital. XIII - Exame médico admissional a ser 
expedido por médico do trabalho. XIV – Curriculum Vitae.  

O Candidato aprovado e convocado deverá assinar um Termo de Comparecimento 
constante no Anexo – III deste Edital. 
 Informamos que caso o candidato aprovado e convocado tenha algum impedimento 
para assumir a vaga, o mesmo deverá assinar um Termo de Desistência constante no 
Anexo – IV deste edital. 
 
Ipanguaçu/RN, 14 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VALDEREDO BERTOLDO DO 
NASCIMENTO 

PREFEITO MUNICIPAL 
Mat. 5083 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON BORGES MONTENEGRO 
SOBRINHO 

Secretário Municipal de Planejamento e 
Administração 

Mat. 5097 
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ANEXO –II 

 
 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS  

 

Eu_______________________________________________________, portador(a) do RG 

nº_____________________ e CPF: nº. _________________________________nos termos que regem o 

Edital nº. 001/2017– PSS – na função 

de___________________________________________________________________, declaro sob pena de 

responsabilidade, que: 

(  ) não exerço cargo, emprego ou função atividade no âmbito do Serviço Público Federal, Estadual  ou 

Municipal, ou ainda em Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas 

subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como não recebo 

proventos decorrentes de aposentadoria em cargo ou função pública. 

( ) exerço   ___________(cargo, função ou  emprego)_______________ de (denominação do cargo, 

função ou emprego) na __________________ (órgão, , localizada na 

____________________________(endereço completo com telefone) em regime jurídico (estatutário, celetista, 

temporário, comissionado, outros) em jornada _____ de trabalho, com carga horária semanal de ____ horas.  

 

Estou ciente que se algum cidadão comprovar que a presente declaração faltou com a verdade serei 

eliminado do PSS - 001/2017 e que responderei pela aplicação das medidas judiciais cabíveis, segundo o Art. 

299 do Código Penal:  

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele 

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 

(um) a 3(três) anos, se o documento é particular.” 

Por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

 

    Ipanguaçu/RN, ___ de ___________de 2017. 

_______________________________________ 
Assinatura do declarante 
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ANEXO –III 

TERMO DE DESISTÊNCIA Nº 011/2017 

 

Eu, _______________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº 

________________, SSP/______, CPF Nº ___________________, aprovado (a) no Processo 

Seletivo Simplificado – PSS – Edital nº 001/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Ipanguaçu 

/RN, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, para o cargo de 

_____________________, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 07 

de abril de 2017. Declaro ainda para os devidos fins, que fui convocado(a) pela Secretaria Municipal 

de Planejamento e Administração, do município de Ipanguaçu/RN, a tomar posse do 

cargo_______________________, sob classificação nº_____ da listagem do Processo Seletivo 

Simplificado – PSS, Edital nº 001/2017, venho manifestar de livre e espontânea vontade a 

desistência de assumi-lo, renunciando a qualquer direito inerente ao processo seletivo prestado e 

expressamente, apresento TERMO DE DESISTÊNCIA DEFINITIVA para o referido cargo, ficando 

essa Secretaria, autorizada a convocar o próximo candidato da lista de aprovados. 

Pesquisa – Motivo da Desistência: ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ipanguaçu/RN, 14 de julho de 2017. 

 

__________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

Recebido em: ____/_____/2017. Às:____________ 

 

___________________________________________ 
Assinatura do Responsável pelo Recebimento 
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ANEXO –IV 

 

TERMO DE COMPARECIMENTO Nº 011/2017 

 

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários que o(a) Sr.(a) 

________________________________________________inscrito no CPF nº 

_________________________e RG nº ____________________ residente domiciliado à 

Rua_________________________________________nº____,Bairro_________________________

__________situado no município de ______________________, candidato aprovado em _____lugar 

e convocado no Processo Seletivo Simplificado – PSS – Edital nº 001/2017 de 07 de abril de 2017, 

promovido pela Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN, no ano de 2017 compareceu na sede desta 

prefeitura no dia ____de __________de 2017 no horário de____ conforme convocação realizada no 

dia 14 de junho de 2017. 

 

 

Ipanguaçu/RN, ____ de __________de 2017. 

 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Responsável


