
Rio Grande do Norte , 02 de Janeiro de 2018   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte   •    ANO IX | Nº 1674 

 

www.diariomunicipal.com.br/femurn                                                                                    226 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO 

MIGUEL 

PORTARIA N.º 10, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria por 

Idade à servidor e dá outras providências 

pertinentes. 

  

O Sr. ANTONIO MARCOS DE FREITAS, Presidente do Instituto de 

Previdência do Município de São Miguel – IPSAM, consoante 

Portaria de Nomeação PM/GP n.º038/2017, no uso de suas atribuições 

legais encartadas no Artigo 53, da Lei Ordinária Municipal n.º 12, de 

30 de junho de 2014e, 

  

CONSIDERANDO o protocolo administrativo junto a esta autarquia 

previdenciária, requerendo APOSENTADORIA POR IDADE pelo 

Servidor Público Municipal, JOSÉ JURANDI FERREIRA DE 

CARVALHO, admitido no Serviço Público em 02 de abril de 1988, 

ocupando o cargo de Gari, junto a Secretaria Municipal de Obras, 

Transportes e Serviços Urbanos - SEURB, inscrita na matrícula n° 

130274-4,com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 

  

CONSIDERANDO que o requerente preenchera os requisitos legais 

para obtenção do benefício pleiteado, estatuídos no artigo 40, 

parágrafos 1º, 3º e 17º, da Constituição Federal de 1988, redação dada 

pela Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, e 

especificamente no âmbito municipal em seu artigo 8°, inciso I, alínea 

c, da Lei Ordinária Municipal n° 12, de 30 de julho de 2014; 

consoante corrobora Ficha Financeira, Ficha Funcional, Certidão de 

Tempo de Contribuição emitida pelo Ente Federativo, Termo de 

Posse, Contracheques, e Certidão de Tempo de Contribuição emitida 

pelo Instituto Nacional de Seguro Social; 

  

CONSIDERANDO que a emissão de Parecer da Assessoria Jurídica 

do IPSAM pugnando pelo deferimento do pleito; 

  

RESOLVE: 
  

Art. 1º – CONCEDER a JOSÉ JURANDI FERREIRA DE 

CARVALHO, brasileiro, Servidor Público Municipal, matriculado 

sob o nº 130274-4, lotado na Secretaria Municipal de Obras, 

Transportes e Serviços Urbanos - SEURB, no cargo de Gari, portador 

da carteira de Identidade nº. 1.786.525SSP/RN e CPF/MF nº. 

034.995.664-27, APOSENTADORIA POR IDADE, cadastrado sob 

o número 101.101.206-4, fixando-se os rendimentos da aposentadoria 

conforme preceituado no artigo 40, parágrafos 1º, 3º e 17º, da 

Constituição Federal de 1988, redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, aposentando-se 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e adicionando 

ao provento básico, que não pode ser inferior ao salário mínimo, pago 

em rubrica própria, o valor das verbas incorporadas, in casu, três 

quinquênios e um adicional de Insalubridade no percentual de 40% 

(quarenta por cento), conforme disposições do artigo 55 do Regime 

Jurídico Único Municipal de São Miguel – Lei Ordinária Municipal n° 

356, de 04 de novembro de 1997, cumulada com o artigo 7º da Lei 

Ordinária Municipal n° 12, de 30 de julho de 2014. 

  

Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2018, revogando-se as 

contrárias. 

  

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

  

ANTONIO MARCOS DE FREITAS 
Presidente do IPSAM 

Portaria PMSM/GP n.º 038/2017 

Publicado por: 
Antonio Marcos de Freitas 

Código Identificador:DE585ACB 

 

RECURSOS HUMANOS 

LEI COMPLEMENTAR N° 011, DE 29 DE DEZEMBRO DE 

2017 

 

Altera o Código Tributário Municipal (Lei 

Complementar nº 476/2002) referente ao Imposto 

Sobre Serviços, nos termos da Lei Complementar 

Federal no 157/2016, onde autoriza a cobrança do 

ISS no Município de São Miguel, assim como outros 

benefícios Fiscais para esta municipalidade. 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE São Miguel, faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

  

Art. 1o - A Lei Complementar no476, de 20 de maio de 2002, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

  

―Art. 12 -O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no 

local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no 

local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos 

incisos I a XXIII, quando o imposto será devido no local: 

.................................................................... 

X -do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação 

de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, 

silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis 

da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e 

por quaisquer meios; 

.................................................................... 

XIV -dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, 

segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 

11.02 da lista anexa; 

..................................................................... 

XVII -do Município onde está sendo executado o transporte, no caso 

dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; 

...................................................................... 

  

XXI -do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 

5.09; 

  

XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços 

prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e 

demais descritos no subitem 15.01; 

  

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 

15.09. 

..................................................................... 

  

§ 4o-Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 

1o, ambos do art. 14-A desta Lei Complementar, o imposto será 

devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do 

serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. 

  

―Art. 9º -  

..................................................................................  

  

§3o  

.................................................................. 

  

III -a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que 

imune ou isenta, na hipótese prevista no §1odo art. 14-Adesta Lei 

Complementar. 

  

§ 4o No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o 

valor do imposto é devido ao Município declarado como domicílio 

tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme 

informação prestada por este. 

  

§ 5o No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão 

de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais 

eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser 

registrados no local do domicílio do tomador do serviço. 

  

Art. 2oALei Complementar no 476, de 20 de maio de 2002, passa a 

vigorar acrescida do seguinte art. 14-A:  


