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Aconteceu nesta quarta-feira, dia 

21 de Junho, a reinauguração da 

Biblioteca Municipal Maria da 

Conceição Almada Passos, 

localizada no saguão do Palácio 

Tiradentes – sede da Câmara 

Municipal. Nos últimos meses, 

todos os livros foram 

higienizados, atualizados e 

reorganizados para facilitar o 

acesso da população em 

pesquisas, consultas e leitura.

A reinauguração contou com a 

presença da vice-prefeita 

Mariangela, do Secretário 

Municipal de Turismo, Esporte e 

Lazer, Marcelo Brum, da 

Secretária Municipal de 

Educação, Neila Bouzada, do 

presidente da Câmara Municipal, 

Claudão do Povo, do 

coordenador da Fundação 

Cultural, Pedro Nascimento, 

alunos de algumas escolas da 

rede municipal, familiares dos 

Reinaugurada, biblioteca de 
Paraíba do Sul é modernizada e 
atualizada
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Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 

homenageados e a população em 

geral. Durante a abertura, 

aconteceu uma belíssima 

apresentação das oficinas de 

Canto Coral e Teatro.

Totalmente revitalizada, a partir 

de agora a Biblioteca contará 

com computadores e tablets para 

pesquisa virtual, um amplo 

acervo literário, além de um 

espaço infantil de leitura que 

homenageará a Senhora “Maria 

Aparecida Barros Rivello”, uma 

grande personalidade sul 

paraibana, funcionária pública, 

que dedicou vários anos de sua 

vida para cuidar da biblioteca. O 

dia e horário de funcionamento 

da Biblioteca será de Segunda à 

Sexta-feira, das 08h às 17h.
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EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.
CONTRATADO: CLAUDIO MEROTTO 
AGUIAR, nacionalidade brasileira, 
estado civil casado, RG n.º 053331765, 
residente e domiciliado na Rua do 
Engenho, Barão de Angra- Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de MEDICO ANGIOLOGISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e com remuneração 
mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 
mil novecentos e trinta reais e setenta e 
sete centavos).
VIGÊNCIA: A vigência deste contrato 
será de 08/01/2018 a 08/07/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
com as alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 
o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 002/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.
CONTRATADO: DANIELLE LARANJA 
ALBERTO, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 1299429056, 
residente e domiciliada na Rua Juvenir 
Francisco de Oliveira, Grama - Paraíba 
do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de NUTRICIONISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
20 (vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.776,06 (um mil 
setecentos e setenta e seis reais e seis 
centavos).
VIGÊNCIA: A vigência deste contrato 
será de 08/01/2018 a 08/07/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
com as alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 

o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ
CONTRATADO: JULIANA GUIMARAES 
DE ABREU, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 121006928, 
residente e domiciliada na Av Barão do 
Rio Branco, Centro- Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de MEDICO HEMATOLOGISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e com remuneração 
mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 
mil novecentos e trinta reais e setenta e 
sete centavos).
VIGÊNCIA: A vigência deste contrato 
será de 08/01/2018 a 08/07/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
com as alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 
o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LUCIANA COSTA 
NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
52838926, residente e domiciliada na 
Rua Zoelo Sola, Triangulo - Três Rios , 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICA 
GASTRO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e com 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: A vigência deste contrato 
será de 08/01/2018 a 08/07/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
com as alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 

o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARINEZ AMARAL 
FRANCISCO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, RG n.º 110601952, 
residente e domiciliada na Rua Patrícia 
de Oliveira Assis, Centro - Paraíba do 
Sul , RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de AUXILIAR DE 
CONSULTORIO DENTARIO, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 990,74 
(novecentos e noventa reais e setenta 
e quatro centavos).
VIGÊNCIA: A vigência deste contrato 
será de 08/01/2018 a 08/07/2018.
LEGISLAÇÃO: Lei n.º 2.981/2013, com 
as alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 
o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 161655, 
residente e domiciliada na Rua 
Carmelita dos Santos, Morada do Sol - 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação serviços na função 
de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: A vigência deste contrato 
será de 20/01/2018 a 20/07/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
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com as alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 
o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, RG n.º 
125960484, residente e domiciliada na 

ATOS DO GOVERNO

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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Rua Bernardo Bello, Centro- Três Rios, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
20 (vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.776,06 (um mil 
setecentos e setenta e seis reais e seis 
centavos).
VIGÊNCIA: A vigência deste contrato 
será de 10/02/2018 a 10/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
com as alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 
o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALESSANDRO ALVES 
DE MORAES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, RG n.º 203178801, 
residente e domiciliado na Rua S 
Salvador, Santa Teresinha- Três Rios, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de FISIOTERAPEUTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
20 (vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.776,06 (um mil 
setecentos e setenta e seis reais e seis 
centavos).
VIGÊNCIA: A vigência deste contrato 
será de 13/01/2018 a 13/07/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
com as alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 
o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul- RJ.
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, RG n.º 216157743, 
residente e domiciliado na Rua Sempre 
Viva, Vila Salutaris Paraíba do Sul – RJ.

OBJETO: prestação de serviços na 
função de PROFESSOR II- 
MATEMATICA, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 
de jornada de trabalho semanal e com 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.460,42 (dois mil quatrocentos e 
sessenta reais e quarenta e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 01/02/2018 a 
01/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
com as alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 
o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA MARIA INACIA 
FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, 
casada RG n.º 064501760, residente e 
domiciliada na Rua São João Batista, 
Caixa D’Água- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 ( um mil 
seiscentos e trinta e nove reais) p/ mês.
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: EVERSON MUNIZ 
GUIMARÃES, brasileiro, casado RG n.º 
207011537, residente e domiciliado na 
Rua da Grama - Bemposta - Três Rios, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileiro, solteiro RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES, brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 

Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MAGALI DA SILVA 
SALGADO, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 083622696 
CPF n.º 963.762.367-15, residente e 
domiciliada(o) na Rua Rufino de Jesus 
Lopes, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015 /2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADA: NEUSELI DE 
OLIVEIRA GREGORIO, nacionalidade 

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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brasileira, estado civil casada, RG n.º 
0203109640, residente e domiciliada 
na Rua Alfredo Costa, Sertão do 
Calixto, RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um mil 
seiscentos e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 01/02/2018 a 
01/09/2018
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
com as alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 
o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADILES DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, RG n.º 121009377, CPF n.º 
095.922.717-20, residente e 
domiciliada(o) na Rua Iglesias Lopes, 
Cantagalo- Três Rios, RJ.
Cláusula Primeira – A(O) 
CONTRATADA(O) prestação de 
serviços para a CONTRATANTE na 
função de PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um mil 
seiscentos e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: AGUINALDO DA 
SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG n.º 

257524827, residente e domiciliado na 
Rua Manoel Souza Jesus, Placa Merced 
- Sapucaia, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, TJ.
CONTRATADO: ALDA BARBOSA DO 
ESPIRITO SANTO, brasileira, separada, 
RG n.º 072530886, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA PAULA PEREIRA 

VENTURA, brasileira, solteira, RG n.º 
078512738, residente e domiciliada na 
Rua Albino Moreira de Oliveira, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - PORTUGUÊS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada na Rua Projetada, Centro - 
Paraíba do Sul, de RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 021/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CARLA APARECIDA 
MATIOLLI, brasileira, solteira, RG n.º 
075482075, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Antonio Carlos, Centro- Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PEDAGOGO, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 
de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.460,42 (dois mil quatrocentos e 
sessenta reais e quarenta e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 01/02/2018 a 
01/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, Rj.
CONTRATADO: DAGER MOREIRA DA 
SILVA, brasileiro, casado, RG n.º 
085076222, residente e domiciliado na 
Rua Capitão Garrido, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 023/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 



domiciliada(o) na Rua Rufino de Jesus 
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brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DEIVA DOS SANTOS 
ALVES, brasileira, solteira, RG n.º 
11226339, residente e domiciliada na 
Rua Randolfo Pena, Vila Salutaris- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TECNICO DE LABORATORIO, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.294,31 (um mil 
duzentos e noventa e quatro reais e 
trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 22/02/2018 a 
22/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 01/02/2018 a 
01/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: será de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 072127616, 
residente e domiciliada na Rua 
Caxambu, Lava Pés- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIOGO DAMASCENO 
DA ROCHA, brasileiro, solteiro, RG n.º 
237768403, residente e domiciliado na 
Rua Uruguaiana, Palhas- Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 028/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOSANA PECENE 
MALAFAIA, brasileira, solteira, RG n.º 
061180345, residente e domiciliada na 
Rua Antonio Carlos, Centro- Três Rios 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte ) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 ( dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues de 
Mendonça, Barão de Angra- Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vin te) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul,- RJ.
CONTRATADO: MARILIA VIEIRA DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 078550803, 
residente e domiciliada na Rua Manoel 
Jacinto Medeiros, Sardoal - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 
25(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e com remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um mil 
seiscentos e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 01/02/2018 a 
01/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
com as alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 
o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033 /2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
092461599, residente e domiciliada na 
Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e com remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um mil 
seiscentos e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: será de 01/02/2018 a 
01/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, as 
alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 
o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS eLei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LUISA HELENA 
MAGALHAES MARQUES, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, RG n.º 097948103, residente e 
domiciliada na Rua Pedro Inês de 
Souza, Centro- Comendador Levy 
Gasparian/RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um mil 
seiscentos e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 01/02/2018 a 
01/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público, com as 
alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 
o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CAMILA NUNES 
TAVARES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, RG n.º 
2180802570, CPF n.º 117.633.847-13, 
residente e domiciliada(o) na Rua 
Emerita A. R. Carmo, Vila Isabel- Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um mil 
seiscentos e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 01/02/2018 a 
01/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE CARVALHO 
LEAL, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Belmiro F Braga, 
Werneck- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 01/02/2018 a 
01/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RENATA MATHEUS 
DA SILVA BENTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
120153937, CPF n.º 101.265.717-59, 
residente e domiciliada(o) na Rua 
Onofre Ramalho, Cantagalo- Três Rios 
,RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um mil 
seiscentos e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 01/02/2018 a 
01/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LUCIANA DE SÁ 
GOUVEA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, RG n.º 117323188, 
residente e domiciliada na Rua Rio de 
Janeiro, Werneck- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços função 
de PROFESSOR II- INGLÊS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e com remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 01/02/2018 a 
01/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, solteiro 
RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, Centro 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 20 (vinte) horas 
de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.460,42 (dois mil quatrocentos e 
sessenta reais e quarenta e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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EXTRATO CONTRATO N.º 040/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAIANE ALMEIDA 
FERREIRA, brasileira, solteira, RG n.º 
15949284, residente e domiciliada na 
Rua Nelson Gomes de Carvalho, Vale 
do Ipê - Juiz de Fora, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 08/01/2018 a 
08/07/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, Rj.
CONTRATADO: TIRLE OLIVEIRA 
GIVISIEZ, brasileira, solteira, RG n.º 
10531987, residente e domiciliada na 
Rua Lincoln Peçanha, Vila Isabel- Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 08/01/2018 a 
08/07/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: HERIKA DE ALMEIDA 
PINTO, brasileira, solteira, RG n.º 
119970861, residente e domiciliada na 
Rua Joaquim Gomes Freitas, Vila 
Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
NUTRICIONISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 13/01/2018 a 13/07/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileiro, casado, RG n.º 
099432890, CPF n.º 021.346.847-63, 
residente e domiciliada(o) na Rua 
Vereador João Jose da Silva Leal, 
Liberdade- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.274,88 (um mil 
duzentos e setenta e quatro reais e 
oitenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PEDRO CARLOS SÁ 
PINTO SCHIMITZ, brasileiro, solteiro, 
RG n.º 083617357, residente e 
domiciliado na Rua da Maçonaria, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG n.º 
127547164, residente e domiciliada na 
Rua Marechal Floriano Peixoto, Centro 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 22/02/2018 a 
22/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO GARCIA, 
brasileira, casada, RG n.º 046643654, 
residente e domiciliada na Rua 
Marechal Castelo Branco, Centro- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 22/02/2018 a 
22/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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EXTRATO CONTRATO N.º 048/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI, 
brasileira, solteira RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).
Cláusula Quinta - de 25/03/2018 a 
25/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 049/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 122441033, 
residente e domiciliada na Rua Coronel 
João Werneck, Grama - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
990.74 (novecentos e noventa reais e 
setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 099432700, 
residente e domiciliada na Rua João 
Marques Tenente, Palhas - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de AUXILIAR DE 
CONSULTORIO DENTARIO, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 990.74 
(novecentos e noventa reais e setenta 
e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, RG n.º 0207742511, 
residente e domiciliada na Rua Antonio 
Vicente Ferreira, Sardoal - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de AUXILIAR DE 
CONSULTORIO DENTARIO, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 990.74 
(novecentos e noventa reais e setenta 
e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, Rj.
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 121128110, 
residente e domiciliada na Rua Dr. Jose 
Pinto Rezende, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de AUXILIAR DE 
CONSULTORIO DENTARIO, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 990.74 
(novecentos e noventa reais e setenta 
e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
990.74 (novecentos e noventa reais e 
setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, RG n.º 123491904, residente e 
domiciliada na Rua Sepetiba, Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços função 
de AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e com 
remuneração mensal no valor de R$ 
990.74 (novecentos e noventa reais e 
setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira - 
Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de AUXILIAR DE 
CONSULTORIO DENTARIO, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 990.74 
(novecentos e noventa reais e setenta 

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPATO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOSIANE APARECIDA 
FERNANDES DE ALMEIDA, brasileira, 
casada, RG n.º 204626352, residente e 
domiciliada na Rua Eugenio Vieira Láu, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde,
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
990.74 (novecentos e noventa reais e 
setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 
domiciliada na Rua Marieta, Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de AUXILIAR DE 
CONSULTORIO DENTARIO, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 990.74 
(novecentos e noventa reais e setenta 
e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de AUXILIAR DE 
CONSULTORIO DENTARIO, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e com remuneração 
mensal no valor de R$ 990.74 
(novecentos e noventa reais e setenta 
e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL APARECIDA 
ROSA, brasileira, solteira, RG n.º 
209009984, residente e domiciliada na 
Rua Saturnino Neves Filho, Centro - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
990.74 (novecentos e noventa reais e 
setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de AUXILIAR DE 
CONSULTORIO DENTARIO, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 990.74 
(novecentos e noventa reais e setenta 
e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 061/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 216329060, 
CPF n.º 125.436.377-70, residente e 

domiciliada(o) na Rua Fernandó, 
Fernandó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
990.74 (novecentos e noventa reais e 
setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 40(quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
990,74 (novecentos e noventa e nove 
reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 22/02/2018 a 
22/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.176,68 (um mil cento e setenta e seis 
reais e sessenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 15/03/2018 a 
15/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
990,74 (novecentos e noventa reais e 
setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/03/2018 a 
15/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileiro, 
casado, RG n.º 214937674 CPF n.º 
114.302.777-93, residente e domiciliado 
na Rua Nossa Senhora Aparecida, 
Jatobá - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
990,74 (novecentos e noventa reais e 
setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/03/2018 a 
15/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LAYLA CRISTINA 
BATISTA SANTANA, brasileira, solteira, 
RG n.º 205450778, residente e 
domiciliada na RJ 125, Avelar - Paty do 
Alferes, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
990,74 (novecentos e noventa reais e 
setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/03/2018 a 
15/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MAGNA VANTINE 
BARBOSA, brasileira, solteira, RG n.º 
049867799, residente e domiciliada na 
Rua Jose Joaquim Gonçalves, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal 
remuneração mensal no valor de R$ 
990,74 (novecentos e noventa reais e 
setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 15/03/2018 a 
15/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol, nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 

29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG n.º 
075171710, residente e domiciliado na 
Rua Alcides G da Silva, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
na função de AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LEIDIANE DE 
CARVALHO RODRIGUES, brasileira, 
solteira, RG n.º 127541910, residente e 
domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileira, solteiro, 
RG n.º 107777807, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPAORO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, RG n.º 
121773600, residente e domiciliada na 
Rua das Margaridas, Inema - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 22/02/2018 a 
22/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO, brasileira, viúva, RG n.º 
054308424, residente e domiciliada na 
Rua Alcides T de Abreu, Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 22/02/2018 a 
22/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: TERESINHA 
APARECIDA RAIMUNDO LUCIO, 
brasileira, casada, RG n.º 100771260, 
residente e domiciliada na Rua Vieira 
Cortez, Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 22/02/2018 a 
22/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARCILENE ROSA DE 
SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, solteira, 
RG n.º 100943703, residente e 
domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 08/03/2018 a 
08/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 14/03/2018 a 
14/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA, 
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 15/03/2018 a 
15/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 15/03/2018 a 
15/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 



domiciliada(o) na Rua Rufino de Jesus 

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 
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pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
112121769 CPF n.º 072.768.087-00, 
residente e domiciliada(o) na Rua das 
Igreja, Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 15/03/2018 a 
15/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA, brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Brocotó - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 15/03/2018 a 
15/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA, brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF n.º 081.882.477-82, 
residente e domiciliada na Rua das 
Marrecas, Queima Sangue - Paraíba do 
Sul, RJ.
Cláusula Primeira – A(O) 
CONTRATADA(O) prestará serviços 
para a CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 15/03/2018 a 
15/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul,RJ.
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, estado civil 
casado RG n.º 122442650 CPF n.º 
087.171.547-31, residente e 
domiciliada(o) na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 

cento e sessenta e seis reais e sessenta 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 19/03/2018 a 
19/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO, brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e sessenta e seis reais e sessenta 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 19/03/2018 a 
19/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 

40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e sessenta e seis reais e sessenta 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 19/03/2018 a 
19/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 
REZENDE, brasileira, solteira RG n.º 
217122225, residente e domiciliada na 
Rua Vizeu Barbosa, Liberdade - Paraíba 
do Sul,RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 08/04/2018 a 
08/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 
AMANCIO COSTA, brasileira, casada 
RG n.º 115667990, residente e 
domiciliada na Rua Violetas, Inema – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/04/2018 a 12/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 
CONCEIÇÃO, brasileira, casada RG n.º 
1171181418, residente e domiciliada na 
Rua do Ipê Roxo, Grama - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/04/2018 a 12/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 
PAIVA, brasileiro, casado RG n.º 
106294606, residente e domiciliado na 
Rua Laudelina Pires, Liberdade - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/04/2018 e 
12/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: UBIRATAN E SILVA 
ARANHA, brasileiro, solteiro RG n.º 
118833862, residente e domiciliado na 
Rua Norberto Coutinho, Liberdade - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/04/2018 a 12/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 
BAZILIO DA SILVA, brasileira, casada 
RG n.º 109421065, residente e 
domiciliada na Rua Bom Jesus do 
Matozinho, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2018 a 
14/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 
DE MELO, brasileira, casada, RG n.º 
0202454146, CPF n.º 109.133.247-95, 
residente e domiciliada na Rua Avelar 
Rio Manso, Avelar- Paty do Alferes, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VIGÊNCIA: de 19/04/2018 a 
19/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: EDNA PEREIRA 
GORITO, brasileira, casada, RG n.º 
041595794, residente e domiciliada na 

Rua Albino Machado de Oliveira, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos).
VGÊNCIA: de 19/04/2018 a 19/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul
CONTRATADO: MARINA APARECIDA 
BRAZ SALDANHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
217569952, residente e domiciliada(o) 
na Rua João Gomes, Werneck – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços na 
função de AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e com remuneração 
mensal no valor de R$ 1.176,68 (um mil 
cento e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos) .
VIGÊNCIA: de 26/04/2018 a 
26/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
com as alterações dadas pela Lei n.º 
3.333/2017, que aplica aos contratados 
o regime estatutário com regime geral 
de previdência do INSS e
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ABRAHÃO DAHER 
FILHO, brasileiro, solteiro, RG n.º 
096066568, residente e domiciliado na 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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Rua Visconde da Paraíba, Centro - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.930,77 (dois 
mil novecentos e trinta reais e setenta e 
sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente e 
domiciliado na Rua Duque de Caxias, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
INFECTOLOGISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CAIO OBEICA LIMA 
LACERDA, brasileiro, casado, RG n.º 
123170896, residente e domiciliado na 

Rua São Sebastião, Centro - Três Rios, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
ORTOPEDISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 097/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CASSIUS PIERRY 
OLIVEIRA MARTINS, brasileiro, casado, 
RG n.º 52691968, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Correias - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
NEUROLOGISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 098/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 

Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
CARDIOLOGISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 099/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DANILO SOUZA LIMA 
DA COSTA CRUZ, brasileiro, casado, 
RG n.º 111270419, residente e 
domiciliado na Rua Antonio Basílio, 
Tijuca - Rio de Janeiro, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
UROLOGISTA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 100/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO DE 
ALVARENGA MENEZES JÚNIOR, 
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 

P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
ULTRASSONOGRAFISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
20 (vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.930,77 (dois mil 
novecentos e trinta reais e setenta e 
sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 101/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES, 
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete de 
Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
GINECOLOGISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 102/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: FELIPE ALTINO 
LOÇASSO, brasileiro, casado, RG n.º 
122396047, residente e domiciliado na 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 



domiciliada(o) na Rua Rufino de Jesus 

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 
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Rua Barão do Rio Branco, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
REUMATOLOGISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 103/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: FERNANDA BARILE 
MARTINS QUADROS, brasileira, 
casada, RG n.º 112122676, residente e 
domiciliada na Rua Paulo C Belo, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
FISIOTERAPEUTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 104/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, residente e domiciliado na 

Rua Alberto Cruz, Palhas - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
GENERALISTA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 
de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
5.504,31 (cinco mil quinhentos e quatro 
reais e trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 105/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ISABEL CRISTINA 
NAVARRO DE OLIVEIRA, brasileira, 
solteira, RG n.º 291685063, residente e 
domiciliada na Rua Bandeira, Centro - 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
20 (vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.930,77 (dois mil 
novecentos e trinta reais e setenta e 
sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 106/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO, brasileiro, casado, RG n.º 

072736622, residente e domiciliado na 
Rua Edvaldo V de Carvalho, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
20 (vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.930,77 (dois mil 
novecentos e trinta reais e setenta e 
sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 107/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE 
OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, casado, 
RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
GINECOLOGISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 108/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARINA PROTA 

VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha- Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
GENERALISTA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 
de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
5.504,31 (cinco mil quinhentos e quatro 
reais e trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 109/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora em 
diante chamado simplesmente de 
CONTRATANTE, e de outro lado a(o) 
Sr.ª
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, CPF n.º 
950.344.397-00, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
ORTOPEDISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 110/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 



domiciliada(o) na Rua Rufino de Jesus 

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 
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brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RICARDO LOPES 
RIBEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 
120151535, residente e domiciliado na 
Rua São Sebastião, Centro - Três Rios, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
MASTOLOGISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 111/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: SAULO DA CRUZ 
MONTEIRO, brasileiro, casado, RG n.º 
107641482, residente e domiciliado na 
Rua Mariano Tavares de Paiva, Centro - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
PNEUMOLOGISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 112/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: SELVA EVELIN 
ANDREANI VALADARES, brasileira, 
casada, RG n.º 029911120, residente e 
domiciliada na Rua Condessa do Rio 
Novo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPEUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito a 
20 (vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.776,06 (um mil 
setecentos e setenta e seis reais e seis 
centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 113/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, brasileiro, casado, RG 
n.º 014515332, residente e domiciliado 
na Rua Fernando Barros Franco, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
GENERALISTA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 
de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
5.504,31 (cinco mil quinhentos e quatro 
reais e trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 114/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
GENERALISTA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 
de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
5.504,31 (cinco mil quinhentos e quatro 
reais e trinta e um centavo).
VIGÊNCIA: de 15/02/2018 a 
15/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 115/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado na 
Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
OFTALMOLOGISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 14/03/2018 a 
14/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 116/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
GENERALISTA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 
de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
5.504,31 (cinco mil quinhentos e quatro 
reais e trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/03/2018 a 
15/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 117/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CARLOS BARCELLOS 
DE AGUIAR, brasileiro, casado RG n.º 
205179278, residente e domiciliado na 
Rua Sete de Setembro, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
GENERALISTA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) horas 
de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
5.504,31 (cinco mil quinhentos e quatro 
reais e trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 24/03/2018 a 
24/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 118/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOSE CARLOS SOZZI 
DE MORAES, brasileiro, casado, RG n.º 
5089963 CPF n.º 769.150.777-15, 
residente e domiciliado na Rua 
Piabanha, Centro- Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
ANGIOLOGISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 29/03/2018 a 
29/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 119/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROSALIA DA SILVA 
LIMA, brasileira, solteira, RG n.º 
081538209, residente e domiciliada na 
Rua Walter Luis T. da Silva, Centro - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
FISIOTERAPEUTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 03/04/2018 a 
03/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 120/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JULIO LUIZ MENEZES 
KOELER, brasileiro, solteiro RG n.º 
100088202, residente e domiciliado na 
Rua Barão do Rio Branco, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
CARDIOLOGISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/04/2018 a 
08/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 121/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: FREDERICO 
JUNQUEIRA PERALTA, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 113744254, residente e 
domiciliado na Rua Barão de Entre 
Rios, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
ORTOPEDISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 19/04/2018 a 
19/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 122/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LEONARDO JUSTEN 
LAVINAS RIBEIRO, brasileiro, civil 
casado RG n.º 107002256, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, Centro - 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de MEDICO 
CARDIOLOGISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.930,77 (dois mil novecentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/04/2018 a 12/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 123/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ELINEA RAMILO 
MENDONÇA, brasileira, solteira RG n.º 
076822451, residente e domiciliada na 
Rua Uruguai, Parque Morone - Paraíba 
do Sul, RJ.
IBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTORIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 ( dois 
mil quatrocentos e sessenta reais 
quarenta e dois centavos) p/ mês.
VIGÊNCIA: de 01/02/2018 a 
20/03/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 124/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
SIMONE THURM, brasileira, separada 
judicialmente, RG n.º 072127616, 
residente e domiciliada na Rua 
Caxambu, Lava Pés – Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
30/03/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 125/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LUZIA SALVADOR DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, casada, RG 
n.º 068967660, residente e domiciliada 
na Rua Professor Moreira, Vila Isabel- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
20/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 126/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA BRAGA 
TAVARES VIEIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 0081526378, residente e 
domiciliada na Rua João Fabrício José, 
Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
02/03/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 127/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente e 
domiciliada na Rua Curupaiti, Centro - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
18/05/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 128/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LEVY REUBEN 
STEINER GANHADEIRO, brasileiro, 
solteiro RG n.º 247860570, residente e 
domiciliado na Rua São Sebastião, 
Ponte das Garças- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 
Secretaria Municipal de 
Educação,sujeito a 20 (vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.460,42 (dois mil quatrocentos e 
sessenta reais e quarenta e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
09/03/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 129/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CHARLENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada RG n.º 
107778425, residente e domiciliada na 
Rua Itapuã, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 130/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 

cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: IOHANNA OLIVEIRA 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
265209098, residente e domiciliada na 
Rua Vereador Saturnino Neves Filho, 
13/casa 03 – Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 131/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: GERALDO MAGELA 
PORTES DE REZENDE, brasileiro, 
solteiro, CPF n.º 680.774.246-00, 
residente e domiciliado na Rua 
Francisco Henriques, Jardim de Ala- 
Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II GEOGRAFIA, da 
Secretaria Municipal de 
Educação,sujeito a 20 (vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.460,42 (dois mil quatrocentos e 
sessenta reais e quarenta e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 01/03/2018 a 
31/07/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 132/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAINÁ CRISTINA 
SANTANA PORTO BARBOSA, 
brasileira, solteira RG n.º 24.672.808-3, 
residente e domiciliada na Travessa 
Antônio Cruz, 22/02 – Vila Izabel Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II PORTUGUÊS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
19/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 133/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: FRANCINEIDE 
PEREIRA DE CASTRO ANDRADE, 
brasileira, casada, RG n.º 24.672.808-3, 
residente e domiciliada na Avenida 
Prefeito Samir Nasser, 1180/bloco 02 - 
404 – Vila Izabel Três Rios –RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 



domiciliada(o) na Rua Rufino de Jesus 

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 
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Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 134/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua Evaristo 
Francisco Machado, 272/ Quadra 07 – 
Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 135/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, RG 
n.º 092461599, residente e domiciliada 
na Rua Albino Machado de Oliveira, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: 06/02/2018 a 05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 

Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 136/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA 
DA ROCHA ROBERTO, brasileira, 
solteira, RG n.º 20.151.318-1, residente e 
domiciliada na Avenida Irmãos Spino, 
36 – casa 02 – Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
30/04/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 137/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, residente 
e domiciliada na Rua Visconde da 
Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 

regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 138/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PRISCILA DA COSTA 
GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, 
casada, RG n.º 20.753.926-3, residente 
e domiciliada na Rua Esmeraldina 
Medeiros de Resende, casa 02 - Centro 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 139/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG n.º 
13396747-1, residente e domiciliada na 
Rua São José, 70 - Centro – Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 

contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 140/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 31.459.026-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Vereador Elisson Jorge, n.º 70 – Quadra 
2 – Cantagalo - Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 06/02/2018 a 
06/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 141/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 07/02/2018 a 
28/02/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 



domiciliada(o) na Rua Rufino de Jesus 

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 
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pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 142/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO DE 
OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, casada, 
RG n.º 08.227.295-6, residente e 
domiciliada na Rua Bernardino Franco, 
141, casa 05 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
28/02/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 143/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ELAINE DE MELO 
MAGRANI, brasileira, solteira, RG n.º 
22.278.875-2, residente e domiciliada 
na Rua Morais, 33 – Triângulo – Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
19/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 144/2018
CONTRANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA PAULA 
HILDEBRANDO DE FIGUEIREDO, 
brasileira, solteira, RG n.º 12.244.469-8, 
residente e domiciliada na Avenida das 
Nações, 626/301 – Parque Morone – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
28/02/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 145/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, residente 
e domiciliada na Rua Randolfo Pena, 511 
– Jatobá – Paraíba do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - INGLÊS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.460,42 (dois mil 
quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 07/02/2018 a 
07/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 146/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROSANA LINO DE 
FARIA, brasileira, solteira, RG MG n.º 
13.307.969, residente e domiciliada na 
Rua Luiz Silvestre, n.º 100 – bloco C/501 
- Cerâmica D’Ângelo – Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - GEOGRAFIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 
05/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 147/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: FERNANDA DA SILVA 
RIBEIRO, brasileira, solteira, RG n.º 
12317309-8, residente e domiciliada na 
Rua Fagundes Varela, 120 – Bloco 
03/403 – Vila Izabel – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 05/02/2018 a 

30/07/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO: CONTRATO N.º 148/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 
FERREIRA, brasileira, casada, RG n.º 
20.791.936-6, residente e domiciliada 
na Rua Tiradentes, 30 – Centro – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 22/02/2018 a 
22/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 149/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 



domiciliada(o) na Rua Rufino de Jesus 

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 

Página 21Ano 02 • Edição 66 • 28 de junho de 2018

VIGÊNCIA: de 01/03/2018 a 
01/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 150/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 
THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 (vinte) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil, setecentos e setenta 
e seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 01/03/2018 a 
01/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 151/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua Evaristo 
Francisco Machado, 272/ Quadra 07 – 
Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 

e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 12/03/2018 a 
12/08/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 152/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LUDMILA AUGUSTA 
C. DE ANDRADE, brasileira, casada, RG 
n.º MG8915300, residente e domiciliada 
na Rua Nicolau Visconti, Centro- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 07/06/2018 a 
07/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 153/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: IGOR DE CARVALHO 
SILVA, brasileiro, solteiro, RG n.º 
118834571, residente e domiciliado na 
Av Randolfo Penna, Vila Salutaris- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 

seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 07/06/2018 a 
07/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 154/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: VIVIANE DOS 
SANTOS VISCONTI, brasileira, casada, 
RG n.º 068851427, residente e 
domiciliada na Rua Aberto Lavinas, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 31/05/2018 a 01/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 155/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: BRUNA MARÇAL 
SPADA SANTANA, brasileira, casada, 
RG n.º 214456998, residente e 
domiciliada na Rua Malta, Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).

VIGÊNCIA: de 07/06/2018 a 
07/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 156/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2018 a 
12/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 157/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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valor de R$ 1.639,00 (um mil, 
seiscentos e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 14/03/2018 a 
30/04/2018, podendo ser renovado a 
critério do Município.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 158/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CARLOS FREDERICO 
MARQUES DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 21.395.422-5, residente 
e domiciliado na Rua Poty, 63 - Parque 
Guararapes – Miguel Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2018 a 
12/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 159/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 

Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal remuneração mensal 
no valor de R$ 2.460,42 (dois mil 
quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 15/03/2018 a 
15/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 160/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA CAROLINA 
MOURA DE SOUZA, brasileira, solteira, 
RG n.º 108.00365-8 IFP/RJ, residente e 
domiciliada na Avenida Lincoln de 
Almeida Peçanha, 220 – bloco 01/201– 
Vila Isabel – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil, 
seiscentos e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 28/03/2018 a 
28/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 161/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA CRISTINA 
TOMAZ DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 08935402-1 DETRAN/RJ, 
residente e domiciliada na Rua São 
Romão,93 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.

OBJETI: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil, 
seiscentos e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 02/04/2018 a 
02/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 162/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DÉBORA VIDAL 
RIBEIRO COIMBRA, brasileira, casada, 
RG n.º 08.152.550-3, Detran/RJ, 
residente e domiciliada na Rua Emerita 
Ribeiro do Carmo, Rua B, 57 – Morada 
Nova – Jaqueira – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - PORTUGUÊS da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.460,42 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: de 06/04/2018 a 
30/04/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 163/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, residente 

e domiciliada na Estrada de Queima 
Sangue, 1057- Retiro – Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 20/04/2018 a 
16/05/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 164/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 
ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG n.º 
20989647-1 DETRAN/RJ, residente e 
domiciliado na Rua Augusto da Silva 
Pinto, 110 - Brocotó – Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 19/04/2018 a 
19/10/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 165/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 



domiciliada(o) na Rua Rufino de Jesus 

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 
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BIAGGE, brasileira, casada, RG n.º 
100772193 DETRAN/RJ, CPF n.º 
023.585.857-93 residente e domiciliada 
na Rua Dr. Eugênio Feruermann, 
141/casa 01 – Lava-Pés - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 19/04/2018 a 
16/05/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 166/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: GEISLAINE PINHEIRO 
DE LIMA S. RAMOS, brasileira, casada, 
RG n.º 28.233.815-1 DETRAN/RJ, 
residente e domiciliada na Rua Dr. 
Maria Vieira Soares de Souza, 80/casa 
04 – Bela Vista- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 25/04/2018 a 
30/05/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 167/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA 
DE PAULA, brasileira, casada, RG n.º 
21.060.633-1 DETRAN/RJ, residente e 
domiciliada na Rua das Nascentes, 185 
– Eldorado - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 14/05/2018 a 14/11/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 168/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARINA FARIA 
SIMÕES RAMOS, brasileira, casada, RG 
n.º 08.690.211-1 DETRAN/RJ, residente 
e domiciliada na Travessa Sebastião 
Justino, 215 – Ponte das Garças- Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 15/05/2018 a 15/11/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 169/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 

10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA BRAGA 
TAVARES VIEIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 0081526378, residente e 
domiciliada na Rua João Fabrício José, 
Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 03/03/2018 a 
03/09/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 170/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: SUÉLEN PAZ DA 
COSTA, brasileira, casada, RG n.º 
12.539.049-2 DETRAN/RJ, residente e 
domiciliada na Avenida do Contorno, 
1.040/casa 01 – Três Rios - RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 21/05/2018 a 21/11/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 171/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 
NOVAES, brasileira, solteira, RG n.º 
124.229.10-5 DETRAN/RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nova Paraíba, 
159/01 – Lava-Pés – Paraíba do Sul - RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 21/05/2018 a 
15/07/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 172/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: VANESSA SILVA DE 
ABREU CABRAL, brasileira, casada, RG 
n.º 11.342986-4 IFP, residente e 
domiciliada na Rua das Hortênsias, 300 
- Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.776,06 (um mil setecentos e setenta e 
seis reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 11/06/2018 a 11/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 173/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA 

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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DA ROCHA ROBERTO, brasileira, 
solteira, RG n.º 20.151.318-1, residente e 
domiciliada na Avenida Irmãos Spino, 
36 – casa 02 – Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 01/06/2018 a 
01/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 174/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIANA SANTOS 
LANZARINI, brasileira, solteira, RG n.º 
20.151.318-1, residente e domiciliada na 
Avenida Irmãos Spino, 36 – casa 02 – 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e 
cinco) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos 
e trinta e nove reais).
VIGÊNCIA: de 15/05/2018 a 
07/06/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

DECRETO

DECRETO N.º 1.593/2018 
DISPÕE SOBRE O EXPEDINETE NAS 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 
NOS DIAS EM QUE A SELEÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTEBOL 
PARTICIPAR DA COPA DO MUNDO 
FIFA 2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições legais, 
previstas no Art. 95. Inciso I, alínea F, 
da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO que as festividades 
da Copa do Mundo são objeto de 
grande movimentação nacional e que 
as Secretarias Municipais já se 
adequaram ao ponto facultativo, sem 
prejuízo dos serviços prestados à 
população Sul Paraibana;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica decretado que o 
expediente nas repartições públicas 
estaduais, nos dias em que a seleção 
Brasileira de Futebol participar da copa 
do mundo FIFA 2018, na forma que 
segue:
a) No dia 02 de julho de 2018 
(segunda-feira) fica considerado 
facultativo o ponto nas repartições 
públicas municipais. 
b) Vencendo o jogo do dia 
02/07/2018, e avançando na 
competição, fica instituído o ponto 
facultativo nos dias dos jogos da 
seleção brasileira.
Parágrafo Primeiro: Nas repartições 
cujas atividades não possam ser 
suspensas, em virtude de exigências 
técnicas ou por motivo de interesse 
público, o expediente será definido 
pelos respectivos responsáveis das 
unidades.
Parágrafo Segundo: As unidades 
escolares, em virtude dos dias letivos, 
seguirão a orientação enviada pela 
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação e revoga as 
disposições em contrário.
PARAÍBA DO SUL, 28 DE JUNHO DE 
2018.

DECRETO N.º 1.594/2018 
REGULAMENTA O § 2º DO ARTIGO 1º, 
O ARTIGO 4º, O ARTIGO 5º, O 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14º E O 
ARTIGO 17º DO DECRETO MUNICIPAL 
Nº 1.251, DE 02 DE JANEIRO DE 2015; 
QUANTO A GERAÇÃO DA NOTA 
FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 
(NFS-E), DA DECLARAÇÃO 
ELETRÔNICA DO ISS, EM 
OBSERVAÇÃO À LEGISLAÇÃO 
NACIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO 
EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 
4º, DA LEI Nº 8.078, DE 11 DE 
SETEMBRO DE 1.990, CONHECIDA 
COMO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR (CDC), E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, usando as atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, considerando o 

§ 2º do artigo 1º, o artigo 4º, o artigo 5º, 
o Parágrafo Único do Art. 14º e o artigo 
17º do decreto municipal nº 1.251, de 02 
de janeiro de 2015, em observação à 
Legislação Nacional e Municipal, bem 
como em consonância com o artigo 4º 
da Lei 8.078, de 11 de setembro de 
1.990, conhecida como Código de 
Defesa do Consumidor (CDC),
DECRETA:
Art. 1º Fica, por este decreto, 
regulamentada a geração da Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e 
a Declaração Eletrônica do ISSQN, 
doravante denominados ISSQN 
Eletrônico (ISS-e), de existência 
exclusivamente digital, que deverá ser 
gerado, armazenado e apresentado 
eletronicamente à Administração 
Tributária, por meio do uso da 
Tecnologia da Informação, tendo como 
objetivo registrar as operações 
relativas à prestação e contratação de 
serviços das Instituições Financeiras
Parágrafo único. A geração da NFS-e e 
a Declaração Eletrônica do ISS 
somente se dará através dos serviços 
informatizados disponibilizados pelo 
município de Paraíba do Sul - Estado 
do Rio de Janeiro, na Internet no 
endereço
http://www.paraibadosul.rj.gov.br ou 
por meio de Conexão Direta 
WEBSERVICES, sendo vedada a 
utilização de outro meio não previsto 
neste decreto.
TÍTULO I
Da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Capítulo I
Dos Contribuintes Obrigados
Art. 2º Os prestadores de serviços 
definidos nos termos da Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 
2003 e sua lista anexa, que prestem 
serviços em Paraíba do Sul ou tenham 
sede neste município, observando as 
disposições da Lei Complementar 
supracitada, ainda que optante pelo 
regime previsto na Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações posteriores, denominado 
Simples Nacional, independente da 
incidência do ISS sobre os serviços 
executados, inscritas no Cadastro de 
Contribuintes, do Município de Paraíba 
do Sul - Estado do Rio de Janeiro, 
emitirão a Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e), utilizando-se da 
Tecnologia da Informação e de 
Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.
§ 1º Os contribuintes referidos no caput 
do artigo são aqueles enquadrados nos 
subitens da lista de serviços tributáveis 
pelo Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), 
constantes Lista de serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 
de 2003 e alterações posteriores.
§ 2º As Instituições Financeiras que 
estejam emitindo sua movimentação, 
ainda que de forma eletrônica, 

independente da forma do seu 
preenchimento, em conformidade com 
a Atividade Econômica de Prestação 
de Serviços que exerçam enquadrada 
nos Subitens do Item 15 da Lista de 
serviços anexa à Lei Complementar nº 
116, de 31 de julho de 2003 e alterações 
posteriores, passarão a gerar NFS-e em 
substituição ao método utilizado 
anteriormente.
§ 3º As instituições Financeiras, que 
têm sua declaração por meio de 
arquivo digital através das contas ou 
Rubricas Fiscais baseados no Plano de 
Contas da COSIF ou Plano de Contas 
Homologado da própria Instituição, 
deverão emitir Notas Fiscais de Serviço 
Eletrônica mediante todos os serviços 
prestados, podendo agrupar os 
serviços uma Única Nota Mensal para 
cada Cliente no último dia de cada mês.
§ 4º A legislação e os manuais poderão 
ser obtidos através de Download no 
portal do Município na Internet.
Art. 3º Os contribuintes especificados 
no artigo 2º, poderão optar pela 
geração da NFS-e, de forma integrada 
com o Sistema de Notas Fiscais de 
Serviço Eletrônica, por meio de 
conexão WEBSERVICES por arquivo 
XML.
Capítulo II
Do Método para o Ingresso
Art. 4º Para o ingresso na metodologia 
de geração de Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e), os contribuintes 
especificados no Capítulo 1, deve, 
concomitantemente, exercer a 
atividade econômica descritas na 
legislação municipal e/ou auferir 
receita bruta total com a prestação de 
serviços conforme descrito neste 
decreto.
Parágrafo único. O ingresso na 
metodologia, ainda que por opção do 
contribuinte, estará sujeita a análise e 
autorização da Autoridade 
Administrativa nos termos da 
legislação tributária municipal.
Seção 1
Da Solicitação de Acesso ao Sistema e 
dos Documentos Necessários para 
Análise
Art. 5º O acesso ao sistema de Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), 
para geração de NFS-e, deve ser 
requerida mediante o preenchimento 
da solicitação de acesso ao sistema, 
disponível na internet, no endereço 
http://www.paraibadosul.rj.gov.br.
Art. 6º Após o preenchimento, a 
solicitação de acesso deve ser 
impressa ou armazenada de forma 
digital.
Art. 7º A solicitação de acesso às 
funcionalidades previstas na Seção 1 do 
Capítulo IV, uma vez deferida, será 
irretratável.
Parágrafo único. Depois de deferido, os 
contribuintes especificados no 
Capítulo I, do Título I, iniciarão a 
geração da NFS-e no dia seguinte ao 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

deferimento da autorização.
Capítulo III
Do Cronograma para o Ingresso
Art. 8º O sistema de Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica (NFS-e) estará 
disponível aos contribuintes obrigados, 
especificados no capítulo 1, até o dia 06 
de agosto de 2018 e a obrigatoriedade 
de geração da NFS-e em substituição 
ao método utilizado anteriormente, 
será a partir de 06 de setembro de 
2018.
Parágrafo único. Fica prorrogado a 
data de vencimento para o 
recolhimento do ISSQN referente ao 
mês de julho de 2018 para o dia 24 de 
agosto de 2018.
Capítulo IV
Seção 1
Das Funcionalidades Disponíveis aos 
Prestadores e Tomadores de Serviços
Art. 9º O sistema de Nota Fiscal de 
Serviço Eletrônica (NFS-e) contempla 
duas soluções:
§ 1º A solução on-line será 
disponibilizada no site do município, 
contemplando as seguintes 
funcionalidades:
I - geração de nota fiscal de serviço 
eletrônica, sendo este um processo 
síncrono;
II - recepção e processamento de lote 
de RPS, sendo este um processo 
assíncrono;
III - envio de lote de RPS síncrono;
IV - cancelamento de NFS-e, sendo 
este um processo síncrono;
V - substituição de NFS-e, sendo este 
um processo síncrono;
VI - emissão da carta de correção, 
sendo este um processo síncrono;
VII - cancelamento da carta de 
correção, sendo este um processo 
síncrono;
VIII - consulta de NFS-e por RPS, sendo 
este um processo síncrono;
IX - consulta de lote de RPS, sendo este 
um processo síncrono;
X - consulta de NFS-e dos serviços 
executados, contratados ou 
intermediados, sendo este processo 
síncrono;
XI - consulta por faixa de NFS-e, sendo 
este um processo síncrono;
XII - consulta de empresas autorizadas 
a emitir NFS-e, sendo este um processo 
síncrono;
XIII - manifesto da NFS-e recebida pelo 
tomador e/ou intermediário do serviço.
§ 2º A solução Web Service será 
disponibilizada pelo município e 
permite integrar os sistemas 
tecnológicos instalados nas 
dependências dos prestadores e dos 
tomadores de serviços com a solução 
citada no § 1º deste artigo.
§ 3º O acesso a solução citada no § 2º 
se dará por meio de certificado digital.
Seção 2
Da Geração da Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica
Art. 10 A geração da Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica (NFS-e), pelos 
contribuintes obrigados, especificados 
no capítulo I, é indispensável em 
qualquer prestação de serviços, sejam 
para pessoas físicas ou pessoas 
jurídicas de direito privado ou público, 
interno ou externo, ainda que não haja 
incidência do ISS.
Parágrafo único. A geração a que se 
refere o caput será feita no portal do 
município ou via Web Service 
disponibilizados na Internet através do 
endereço 
http://www.paraibadosul.rj.gov.br.
Art. 11 Os contribuintes obrigados, 
especificados no capítulo I do título I 
deste decreto, que estiverem 
enquadrados:
§ 1º Existindo a prestação de serviço, 
deverão gerar, no mínimo uma NFS-e 
por mês para cada Tomador de Serviço 
(Cliente) com o total da receita bruta, 
considerando os serviços executados e 
o subitem correspondente;
§ 2º Deverão gerar a NFS-e no primeiro 
dia útil do mês subsequente ao da 
execução dos serviços;
§ 3º Deverão gerar a NFS-e até o 
décimo quinto dia útil do mês 
subsequente ao da execução dos 
serviços;
§ 4º Deverão indicar como Data do 
Serviço o último dia do mês que os 
serviços foram executados;
§ 5º As disposições contidas neste 
artigo não excluem a obrigatoriedade 
dos contribuintes citados no caput de 
fornecerem NFS-e àqueles que 
solicitarem expressamente por dia de 
execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 
serviços é obrigatória quando da 
emissão da NFS-e.
Art. 13 A Base de Cálculo do ISSQN 
somente poderá ser reduzida nas 
situações previstas na legislação 
tributária de Paraíba do Sul, Estado do 
Rio de Janeiro, nestas situações o valor 
deduzido deverá ser destacado no 
campo Dedução.
Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 
pela legislação municipal e pela 
legislação do Simples Nacional e não 
será permitida a sua alteração.
Art. 15 A NFS-e deverá ser impressa 
quando solicitada, em via única e 
entregue ao tomador do serviço, 
podendo ser encaminhada também 
por e-mail, ainda que a NFS-e tenha 
sido gerada a partir do Recibo 
Provisório de Prestação de Serviço 
(RPS), conforme prevê este decreto.
Art. 16 Todos os serviços executados 
deverão constar na NFS-e, não sendo 
permitido o agrupamento dos subitens 
constantes Lista de serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 
de 2003 e alterações posteriores, em 
uma única NFS-e.
Art. 17 Depois de gerada a NFS-e, não 
será permitida a sua alteração e sim 
somente o seu cancelamento ou a sua 

substituição.
Capítulo V
Da Composição da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica
Art. 18 A Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e) conterá:
I - o brasão do município;
II - informações do município;
III - nome da Secretaria responsável;
IV - número do telefone, o endereço do 
município na Internet;
V - o termo "Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica (NFS-e)".
VI - o número do processo quando a 
exigibilidade do ISSQN estiver 
suspensa por processo administrativo 
ou por decisão judicial.
Art. 19 A Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e) não possuirá 
seriação e sim apenas o tipo de 
documento "NFS-e".
Art. 20 Cada um dos contribuintes 
obrigados, especificados no Capítulo I 
terão a numeração da NFS-e iniciada 
pelo número 1, exceto nos casos 
quando for possível dar continuidade 
na numeração utilizada anteriormente 
a este decreto.
Parágrafo único. A numeração da 
NFS-e será gerada pelo sistema, em 
ordem numérica crescente e 
seqüencial, sendo específico para cada 
contribuinte citado no Capítulo I.
Art. 21 O documento auxiliar da NFS-e, 
conforme modelo disponibilizado pelo 
sistema no ato da sua impressão 
deverá conter, dentre outras, as 
seguintes informações:
I - a logomarca e os dados cadastrais 
do contribuinte;
II - a data da execução do serviço, o 
número e o código verificador da 
NFS-e;
III - o brasão do município e seus 
dados;
IV - a data da geração da NFS-e, a 
natureza da operação e o município 
onde o ISS é devido;
V - os dados cadastrais de quem 
contrata o serviço:
a) CPF ou CNPJ, inscrição estadual, 
quando possuir cadastro de 
contribuinte no estado, e inscrição 
municipal, quando possuir cadastro de 
contribuinte no município;
b) nome ou razão social;
c) nome fantasia, quando for o caso;
d) endereço completo, bairro e CEP;
e) cidade;
f) estado;
g) telefone.
VI - intermediário do serviço, quando 
for o caso;
VII - identificação do(s) serviço(s) 
executado(s):
a) subitem constante na lista de 
serviços da Lei Complementar 
Nacional 116/2003 e sua descrição;
b) descrição dos serviço(s) 
executado(s);
c) valor total;
d) alíquota aplicada sobre a base de 

cálculo, ainda que o contribuinte seja 
optante pelo Simples Nacional de 
acordo com a legislação municipal ou 
do Simples Nacional;
e) valor do imposto;
f) e indicação de retenção na fonte, 
quando for o caso.
VIII - base de cálculo e valor do ISS das 
notas emitidas;
IX - base de cálculo e valor do ISS das 
notas emitidas com retenção na fonte;
X - valor total do ISS;
XI - valor das deduções e/ou 
descontos incondicionados;
XII - valor total da NFS-e e valor líquido 
da NFS-e;
XIII - informações adicionais.
a) cadastro específico do INSS (CEI) e 
anotação de responsabilidade técnica 
(ART) quando o serviço executado 
referir-se a construção civil.

Parágrafo único. Não será permitido 
descrever vários serviços numa mesma 
NFS-e, salvo quando se tratar do 
mesmo subitem.
Seção 1
Da Impressão da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica no 
Estabelecimento do Prestador de 
Serviço
Art. 22 A Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e) poderá ser impressa 
pelo sistema de gestão instalado nas 
dependências do estabelecimento do 
prestador, a partir do arquivo XML 
(Extensible Markup Language) gerado 
após emissão da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica (NFS-e) pelo 
sistema NFS-e disponibilizado pela 
Prefeitura, devendo o prestador:
§ 1º Utilizar, na íntegra, o modelo da 
NFS-e vigente disponível no sistema 
NFS-e instalado nas dependências da 
Prefeitura, sendo opcional o uso do 
código de barras.
§ 2º Imprimir todas as informações 
contidas no arquivo XML nos espaços 
reservados, conforme modelo citado 
no § 1º, deste artigo, principalmente o 
número da NFS-e, o código verificador 
gerado pelo sistema NFS-e da 
Prefeitura e as demais informações.
§ 3º Solicitar à Prefeitura aprovação do 
modelo ora desenvolvido no sistema 
de gestão, instalado nas dependências 
do estabelecimento do prestador, 
mediante processo administrativo, 
aguardando respostas oficiais da 
Prefeitura para utilizar o modelo.
§ 4º Atualizar periodicamente o 
modelo ora utilizado no sistema de 
gestão, instalado nas dependências do 
estabelecimento do prestador, em 
consonância com o modelo 
disponibilizado pelo sistema NFS-e da 
Prefeitura, e neste caso, submeter a 
nova aprovação à Prefeitura, conforme 
§ 3º, deste artigo.
§ 5º Imprimir ao final do documento, no 
espaço destinado ao prestador e no 
espaço destinado ao tomador, a 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

expressão "DOCUMENTO IMPRESSO 
PELO SISTEMA DE GESTÃO 
INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO 
ESTABELECIMENTO DO 
PRESTADOR".
Capítulo VI
Do Cancelamento da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica
Art. 23 A Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e) poderá ser 
cancelada pelo emitente através do 
Sistema Eletrônico de Emissão de 
Notas Fiscais de Serviços Eletrônica, 
até o décimo dia do mês subsequente 
após a emissão. Após este prazo 
somente por meio de Processo 
Administrativo.
Parágrafo único. No processo 
administrativo, citado no caput deste 
artigo, deverá constar:
I – documento de identidade com foto 
e CPF do prestador do serviço e/ou do 
solicitante; o original e cópia de cada 
um deles;
II - requerimento assinado pelo 
prestador do serviço e/ou pelo 
solicitante detalhando o motivo pelo 
qual o cancelamento está sendo 
solicitado;
III - documento com foto do 
representante legal do prestador do 
serviço; o original e cópia de cada um 
deles;
IV - indicação do número da NFS-e a 
ser cancelada.
V - o contrato social ou documento que 
identifique o representante legal;
VI - no caso de descumprimento de um 
dos incisos supracitados, neste 
parágrafo, o pedido poderá ser 
indeferido.
Art. 24 No pedido do cancelamento da 
NFS-e, o prestador deverá 
providenciar o manifesto do tomador 
e/ou do intermediário, nos termos do 
capítulo 14, o qual deverá ser 
registrado no sistema NFS-e.
Capítulo VII
Da Substituição da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica
Art. 25 A Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e) poderá ser 
substituída pelo emitente até o último 
dia do mês em que ela foi emitida.
Parágrafo único. Após o período citado 
no caput do artigo, a NFS-e deverá ser 
cancelada, nos termos do capítulo VI, e 
uma nova NFS-e deverá ser emitida.
Art. 26 Quando se tratar de Nota Fiscal 
de Serviços Eletrônica (NFS-e) 
substitutiva, deverá constar o número 
da NFS-e substituída.
Capítulo VIII
Do Recibo Provisório de Prestação de 
Serviços
Art. 27.  No caso de eventual 
impedimento da geração da Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), 
pelos contribuintes obrigados, 
especificados no capítulo I, este deverá 
emitir, em caráter provisório, um 
Recibo Provisório de Prestação de 

Serviços (RPS), conforme modelo 
descrito no anexo I deste decreto, que 
deverá ser substituído pela geração de 
uma NFS-e, no prazo estabelecido pela 
legislação.
Art. 28.  O RPS deverá conter as 
seguintes informações:
I – número, data da emissão do RPS e 
data do serviço;
II – natureza da operação;
III – dados cadastrais e endereço 
completo do prestador do serviço;
IV – dados cadastrais e endereço 
completo do tomador do serviço;
V – estado e município onde o serviço 
foi executado;
VI – subitem da lista de serviços, na 
forma da legislação, descrição do 
serviço executado, preço unitário, valor 
total valor da dedução, valor do 
desconto incondicionado e indicação 
de retenção na fonte do ISS;
VII – destaque dos valores do PIS, da 
COFINS, da contribuição do INSS, do 
imposto de renda, da CSLL, outras 
retenções não especificadas e 
desconto condicionado;
VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 
e anotação de responsabilidade 
técnica (ART), quando for o caso;
Art. 29.  O RPS seguirá o modelo 
descrito no Anexo I e deverá ser 
previamente autorizado pela 
Administração Tributária, mediante 
solicitação do contribuinte em 
processo administrativo.
§ 1º  O documento previsto no caput 
será impresso tipograficamente, em 
modelo de talonário ou formulário 
contínuo, devendo ser preenchido 
manualmente ou pelo sistema de 
gestão administrativa, instalado nas 
dependências do prestador, ambos 
conterão todas as informações 
necessárias à conversão do documento 
em NFS-e, devendo ser emitido em 2 
vias, sendo a 1ª via destinada ao 
tomador dos serviços e a 2ª via 
arquivada pelo contribuinte e ficará à 
disposição da Administração 
Tributária.
§ 2º  Deverão ser impressas 
tipograficamente as informações do 
prestador do serviço e o número do 
recibo de acordo com a seqüência 
autorizada pela Administração 
Tributária.
§ 3º  É facultativo a impressão do RPS, 
aos prestadores que optarem pelo 
envio dos dados necessários à geração 
da NFS-e ao sistema da NFS-e através 
de arquivo XML (Extensible Markup 
Language) por intermédio do Portal do 
município na Internet ou WEB 
SERVICE, desde que o envio dos dados 
em arquivo XML respeite o prazo 
previsto no artigo 32.
§ 4º  Na hipótese do §3º, do artigo 29, 
deverá constar o número do RPS no 
arquivo XML, em conformidade com a 
sequência autorizada pela 
Administração Tributária em processo 

administrativo.
Art. 30.  O RPS deve ser emitido com a 
data efetiva da prestação dos serviços.
Capítulo IX
Da Geração da Nota Fiscal Eletrônica 
de Serviços a partir do Recibo 
Provisório de Prestação de Serviços
Art. 31.  A geração da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica (NFS-e) a partir do 
Recibo Provisório de Prestação de 
Serviços (RPS):
§1º  Dar-se-á mediante a geração da 
NFS-e na Internet, no endereço 
http://www.paraibadosul.rj.gov.br, 
indicando ao sistema de NFS-e o 
número e a série do RPS, e os demais 
dados necessários à geração da NFS-e;
§2º  Dar-se-á, alternativamente, com o 
envio de arquivo contendo lotes de 
RPS à NFS-e, disponível na Internet, no 
endereço 
http://www.paraibadosul.rj.gov.br;
§3º  Cada RPS gerará uma NFS-e.
Art. 32.  O prazo para a substituição do 
RPS por NFS-e dar-se-á até o 10° 
(décimo) dia subsequente ao da sua 
emissão, não podendo ultrapassar o 5° 
(quinto) dia do mês seguinte ao da 
prestação de serviço.
§ 1° – O prazo previsto no caput deste 
artigo inicia¬-se no dia seguinte ao da 
emissão do RPS, não
podendo ser prorrogado, ainda que o 
vencimento ocorro em dia não útil.
§ 2° – O RPS emitido perderá sua 
validade se, no prazo previsto no caput 
deste artigo não for
substituído por Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica – NFS-e.
§ 3° – A substituição do RPS em NFS-e 
fora do prazo sujeitará o prestador de 
serviços às
penalidades previstas na legislação em 
vigor.
Seção 1
Do Envio de Lotes de Recibo Provisório 
de Prestação de Serviços
Art. 33.  O envio de lotes do Recibo 
Provisório de Prestação de Serviços 
(RPS) será feito no portal do município 
ou via Web Service disponibilizados na 
Internet.
Art. 34.  O arquivo contendo lotes de 
RPS, estará no padrão XML (Extensible 
Markup Language) e o layout será 
especificado pela Administração 
Tributária mediante a expedição de 
decreto.
§ 1º  O arquivo a que se refere o caput 
do artigo conterá um ou mais RPS.
§2º  A numeração do lote é de 
responsabilidade do prestador do 
serviço, devendo ser única e distinta 
para cada um dos lotes.
Art. 35.  Após o envio do arquivo 
contendo lotes de RPS, o sistema da 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
(NFS-e) gerará um número de 
protocolo é colocará o lote em fila de 
processamento, processando as 
informações em momento oportuno, e 
depois de processado, gerará um 

resultado que estará disponível ao 
contribuinte em consulta específica.
§1º  Os lotes também poderão ser 
enviados utilizando-se o serviço de 
Enviar Lote de RPS Síncrono, neste 
caso o retorno se dará no mesmo 
momento.  
§2º  O resultado a que se refere o caput 
poderá ser uma NFS-e correspondente 
ou a lista de erros encontrados no lote.
§3º  Um único erro provocará a rejeição 
de todo o lote. O prestador do serviço 
deverá providenciar a correção do lote 
e fazer o envio do lote do RPS 
novamente, aguardando um novo 
processamento.
Art. 36.  Um RPS convertido em NFS-e 
não poderá ser reenviado, o reenvio 
será considerado informação errada e 
provocará a rejeição do lote, conforme 
§3º do artigo 35.
Subseção 1
Do Cancelamento de Recibo Provisório 
de Prestação de Serviços
Art. 37.  Um Recibo Provisório de 
Prestação de Serviços (RPS) poderá 
ser enviado com o status cancelado e 
gerará uma Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e) cancelada.
§1º  Havendo a necessidade de cancelar 
um RPS já convertido em NFS-e, 
deverá ser enviado o RPS com o status 
de cancelado.
§2º  O sistema da NFS-e cancelará 
automaticamente a NFS-e 
correspondente ao RPS cancelado. 
Art. 38.  Havendo necessidade em se 
cancelar um Recibo Provisório de 
Serviços (RPS), o prestador deverá 
emitir a respectiva NFS-e e solicitar, 
mediante processo administrativo, o 
seu cancelamento.
Capítulo X
Da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
Avulsa (NFS-e Avulsa)
Seção 1
Dos Contribuintes
Art. 39.  A NFS-e Avulsa destina-se a 
todos os prestadores de serviços, 
pessoa física ou jurídica, estabelecidos 
ou não no município de Paraíba do Sul, 
estado do Rio de Janeiro, que não 
possuem nenhum tipo de autorização 
para emissão de nota fiscal de serviço 
neste município.
Seção 2
Da Solicitação de Acesso ao Sistema e 
dos Documentos Necessários para 
Análise
Art. 40.  O acesso ao sistema NFS-e, 
para geração de NFS-e Avulsa, deve 
ser requerida mediante o 
preenchimento da solicitação de 
acesso ao sistema, disponível na 
internet, no endereço 
http://www.paraibadosul.rj.gov.br.
Art. 41.  Após o preenchimento, a 
solicitação de acesso deve ser 
-impressa e anexado os seguintes 
-d-ocumentos:
I – cópia autenticada do contrato social 
atualizado, quando for o caso;

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

II – cópia autenticada do cartão CNPJ 
atualizado, quando for o caso;
III – cópia autenticada da inscrição 
estadual atualizada, quando for o caso;
IV – cópia autenticada da inscrição 
municipal atualizada, quando o 
prestador for estabelecido em outro 
município;
V – cópia autenticada do comprovante 
de endereço do estabelecimento;
VI – cópia autenticada de declaração 
da receita bruta total com a prestação 
de serviço, dos últimos 12 meses 
anterior ao mês da solicitação de 
acesso citada no caput deste artigo, 
destacados mês a mês;
VII – consulta impressa quanto a opção 
ao Simples Nacional;
§1º  Os documentos citados nos incisos 
de I a VII, deste artigo, poderão ser 
enviados eletronicamente através do 
sistema NFS-e, ou entregue na 
Prefeitura, pessoalmente pelo próprio 
contribuinte, em cópias simples, 
acompanhados do documento original.
§2º  A solicitação de acesso, prevista 
no artigo 40, deverá ser protocolada 
na Prefeitura.
§3º  Após protocolado, a autoridade 
administrativa, no prazo de até 10 
(dez) dias,  analisará a solicitação e os 
documentos constantes nos incisos do 
artigo 41, fazendo o deferimento ou 
indeferimento da solicitação, conforme 
o caso.
Art. 42.  A solicitação prevista no artigo 
40, uma vez deferida, será irretratável.
Parágrafo único. A solicitação de 
acesso ao sistema NFS-e, para geração 
de NFS-e Avulsa, é um processo único, 
e uma vez autorizado, o acesso ao 
sistema NFS-e será ilimitado, salvo nos 
casos onde houver situações que 
contrariem a legislação.
Seção 3
Do Requerimento da NFS-e Avulsa e 
da Guia de Recolhimento para 
Pagamento
Art. 43.  O requerimento da NFS-e 
Avulsa, somente poderá ser feito após 
o deferimento da solicitação de acesso 
ao sistema NFS-e, citado na seção 2 
deste capítulo.
Art. 44.  A NFS-e Avulsa será gerada a 
partir do requerimento feito pelo 
prestador do serviço, e em cada um 
dos requerimentos, o prestador do 
serviço deverá informar os seguintes 
dados:
I – Data da prestação do serviço;
II – Local da prestação do serviço;
III – Exigibilidade do ISSQN;
IV – Item da lista de serviços constante 
na Lei Complementar Nacional 
116/2003;
V – Item da lista de serviços constante 
na Lei Tributária Municipal;
VI – Tomador do serviço;
VII – Valor total do serviço sem 
nenhuma dedução;
VIII – Descrição livre;
IX – Código do item de serviço, 

descrição do serviço, quantidade, 
preço unitário do serviço sem nenhuma 
dedução e valor total do item sem 
nenhuma dedução;
X -  Valores retidos na fonte, relativos 
aos tributos federais;
XI – Valores a serem deduzidos da base 
de cálculo do ISSQN nos termos da 
Legislação Municipal;
XII – Valor dos descontos 
incondicionados e condicionados, 
quando houver.
§1º  Em relação aos dados a serem 
informados pelo prestador do serviço, 
citados em cada um dos incisos deste 
artigo, o prestador deverá observar as 
situações previstas nas alíneas a seguir:
a) Quando a exigibilidade, citado no 
inciso III deste artigo, for suspensão de 
exigência, deverá ser informado 
também o número do processo 
administrativo ou judicial;
b) A opção de não incidência, 
suportada no item exigibilidade, citado 
no inciso III deste artigo, somente será 
permitido para os itens da lista, anexa à 
Lei Complementar Nacional 116/2003, 
marcados como vetados;
c) Quando o tomador do serviço, 
citados no inciso VI deste artigo, não 
estiver cadastrado na base de dados 
do município, o prestador do serviço 
poderá fazer a inclusão do tomador do 
serviço na base de dados de NFS-e 
Avulsa e utilizar o cadastro sempre que 
necessário, podendo inclusive alterar 
os dados quando houver necessidade;
d) Em relação aos itens da NFS-e 
Avulsa citados no inciso IX deste 
artigo, o prestador do serviço, poderá 
cadastrar os itens de serviços que lhe 
são pertinentes e fazer a manutenção 
sempre que necessário, ficando o 
cadastro de itens sob sua 
responsabilidade;
e) Os valores retidos na fonte, citados 
no inciso X deste artigo, reduzirá o 
valor líquido da NFS-e Avulsa, é não irá 
alterar o valor da base de cálculo do 
ISSQN.
f) Os prestadores de serviços citados 
no caput deste artigo, que forem 
optantes pelo sistema Simples 
Nacional, nos termos da Lei 
Complementar Nacional 123/2006 
atualizada e suas regulamentações, 
deverão observar os preceitos jurídicos 
no ato da determinação da alíquota a 
ser aplicada sobre a base de cálculo, 
para fins de cálculo do ISSQN.  
Art. 45.  Depois de informados os 
dados citados no artigo 44, o sistema 
irá apurar o valor do ISSQN, adicionar 
outros valores ao valor do ISSQN, que 
porventura podem estar previstos na 
Legislação Municipal, apresentar o 
resumo da NFS-e Avulsa, permitir a 
impressão do protocolo do 
requerimento e gerar a guia de 
recolhimento com o valor total a pagar 
pelo prestador do serviço.
§1º  A não observação dos preceitos 

citados no §1º, do artigo 44, será 
considerado infração à Lei e será 
aplicado as sansões administrativas 
que lhe são cabíveis, conforme 
mencionado no Título IV desde 
decreto.
§2º  O protocolo do requerimento, 
citado no caput deste artigo, poderá 
ser acompanhado em consulta 
específica disponível no sistema NFS-e.
Art. 46.  A data de vencimento da guia 
de recolhimento, citada no artigo 45, se 
dará no dia 10 do mês subsequente a 
data da prestação do serviço.
Art. 47.  O requerimento poderá ser 
alterado, anulado ou cancelado.
§1º  A alteração do requerimento 
somente poderá ser feita antes da 
emissão da guia de recolhimento.
§2º  A anulação do requerimento 
somente poderá ser feita após a 
emissão da guia de recolhimento.
§3º  O cancelamento do requerimento 
somente poderá ser feito quando a 
guia de recolhimento não for paga no 
vencimento.
Art. 48.  Cada requerimento irá gerar 
uma NFS-e Avulsa.  
Seção 4
Da Geração da NFS-e Avulsa pelo 
Sistema
Art. 49.  A NFS-e Avulsa será gerada 
automaticamente, após o registro do 
pagamento integral da guia de 
recolhimento no sistema de 
Administração de Receitas atualmente 
em uso pelo município.
§1º  A Administração Tributária, 
poderá, conforme o caso, autorizar a 
geração da NFS-e Avulsa, a partir do 
requerimento solicitado previamente, 
conforme citado na seção 3 deste 
capítulo, considerando a decisão 
definitiva em processo administrativo 
ou em processo judicial, os quais 
possibilitem a geração da NFS-e 
Avulsa.
§2º  O modelo oficial do formulário da 
NFS-e Avulsa é aquele que é impresso 
pelo próprio sistema, instalado nas 
dependências do município Paraíba do 
Sul, estado do Rio de Janeiro.
Art. 50.  Quando o prestador do 
serviço e/ou o tomador do serviço 
forem estabelecidos no município de 
Paraíba do Sul, Estado do Rio de 
Janeiro, a NFS-e Avulsa será enviada 
automaticamente para o sistema de 
Declaração Eletrônica do ISSQN 
(DEISS).
Parágrafo único. O prestador do 
serviço e/ou o tomador do serviço 
deverão observar todas as regras 
constantes neste decreto, em relação a 
Declaração Eletrônica do ISSQN 
(DEISS), que estão descritas no Título 
II.
Seção 5
Do Cancelamento da NFS-e Avulsa
Art. 51.  A NFS-e Avulsa poderá ser 
cancelada observando os termos 
contidos no capítulo VI deste decreto.

Seção 6
Da Substituição da NFS-e Avulsa
Art. 52.  Não será permitida a 
substituição da NFS-e Avulsa.
Parágrafo único.  Havendo necessidade 
de substituir uma NFS-e Avulsa, o 
contribuinte deverá cancelar a referida 
NFS-e Avulsa e uma nova NFS-e 
Avulsa deverá ser emitida ou quando 
for possível, uma Carta de Correção 
Eletrônica poderá ser emitida, nos 
termos do capítulo 13.
Capítulo XI
Da Carta de Correção (CC-e)
Seção 1
Da Emissão da Carta de Correção
Art. 53.  A Carta de Correção (CC-e) 
destina-se a regularização de um erro 
gerado após a geração e emissão da 
NFS-e ou da NFS-e Avulsa.
§1º  Na emissão da CC-e não poderá ser 
alterado:
I – a data da prestação do serviço, a 
base de cálculo, a alíquota, o preço, a 
quantidade, o valor da operação ou da 
prestação, o valor da dedução e do 
desconto, o local de incidência do 
ISSQN, informações estas que 
influenciam na apuração do valor do 
ISSQN devido ao município;
II – a informação relacionada com a 
exigibilidade do ISSQN;
III – o polo passivo da obrigação 
principal;
IV – os dados cadastrais que impliquem 
na mudança do remetente ou do 
destinatário;
V – o número e a data de emissão da 
NFS-e ou da NFS-e Avulsa;
VI – o código do serviço previstos na 
Lei Complementar Nacional 116/2003 e 
na Legislação Tributária Municipal.
§2º  A CC-e poderá ser emitida até 7 
(sete) dias contados da data de 
emissão da NFS-e ou da NFS-e Avulsa.
§3º  Após o prazo previsto no §2º deste 
artigo, o prestador deverá solicitar 
autorização para emissão da CC-e em 
processo administrativo, o qual passará 
por análise, podendo o pedido ser 
indeferido conforme o caso.  
§4º  Havendo a necessidade de emitir 
mais de uma CC-e, o prestador de 
serviço, deverá consolidar todas as 
retificações feitas anteriormente em 
única CC-e.
Seção 2
Do Cancelamento da Carta de 
Correção (CC-e)
Art. 54.  A Carta de Correção (CC-e) 
poderá ser cancelada pelo emitente em 
até 7 (sete) dias contados da data da 
sua emissão.
Parágrafo único.  Após o período 
citado no caput do artigo, a CC-e 
somente poderá ser cancelada 
mediante solicitação em processo 
administrativo, o qual será analisado e 
indeferido conforme o caso.
Capítulo XII
Do Manifesto pelo Tomador e/ou 
Intermediário do Serviço

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

Art. 55.  O tomador e/ou o 
intermediário do serviço poderão se 
manifestar acerca da NFS-e e/ou da 
NFS-e Avulsa recebida.
Parágrafo único. A manifestação a que 
se refere o caput abrangerá as 
seguintes situações:
I – ciência do serviço executado pelo 
prestador do serviço;
II – confirmação do serviço executado 
pelo prestador do serviço;
III – confirmação do serviço, porém 
com dados incorretos, onde serão 
informados quais os campos cadastrais 
precisam ser corrigidos;
IV – serviço não realizado pelo 
prestador do serviço;
V – desconhecimento do serviço.
Art. 56.  A manifestação, citada no 
caput do artigo 58, poderá ser feita em 
até 99 (xxx dias) contados da data da 
prestação do serviço/data da emissão 
da NFS-e ou NFS-e Avulsa.
Parágrafo único. Após o prazo citado 
no artigo 59, presume-se que o serviço 
foi executado pelo prestador do 
serviço nos termos ajustados entre as 
partes.
Capítulo XIII
Do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza
Art. 57 O recolhimento do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) referente a Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica (NFS-e) emitida, 
deverá ser feito exclusivamente pela 
guia de recolhimento gerada através 
do sistema de declaração eletrônica do 
ISSQN, na forma deste decreto, 
disponível na Internet, no endereço 
http://www.paraibadosul.rj.gov.br.
Art. 58 O valor do ISSQN devido é 
definido de acordo com:
§ 1º A exigibilidade do ISSQN;
§ 2º O código do município da 
incidência do imposto;
§ 3º A retenção na fonte;
§ 4º Nos casos previstos nos §§ 1º ao 3º 
o valor do ISSQN será sempre 
calculado nos termos da legislação 
específica, exceto nos casos:
I - imunidade ou isenção, nos termos da 
Constituição Federal de 1988 ou de lei 
específica, ou quando se tratar de 
exportação de serviço, casos em que a 
alíquota ficará zerada;
II - quando o ISSQN não for exigível;
III - quando o prestador do serviço for 
optante pelo Simples Nacional e o 
ISSQN não for passível de retenção na 
fonte.
Capítulo XIV
Da Escrituração Fiscal da Nota Fiscal 
de Serviços Eletrônica
Art. 59 As Notas Fiscais de Serviços 
Eletrônica (NFS-e), geradas pelo 
sistema NFS-e, disponível em 
http://www.paraibadosul.rj.gov.br, 
serão enviadas ao sistema de 
Declaração Eletrônica do ISS 
automaticamente, devendo o 
prestador, o tomador, o intermediário 

ou o responsável tributário, conforme o 
caso, complementar a declaração com 
os demais documentos emitidos e/ou 
recebidos, fazer o fechamento do 
movimento, emissão da guia de 
recolhimento e efetuar o pagamento 
do imposto nos termos da legislação.
Capítulo XV
Da segurança de acesso ao sistema
Art. 60 O sistema NFS-e, instalado na 
Prefeitura de Paraíba do Sul, prevê 
duas formas de segurança de acesso 
que podem ser individuais ou 
complementares.
§ 1º Acesso por meio de LOGIN e senha 
para acesso ao sistema NFS-e via Site.
§ 2º Acesso por certificado digital para 
acesso ao sistema NFS-e via Site ou 
WEB SERVICE.
§ 3º O certificado digital também será 
exigido na integração entre os sistemas 
instalados nas dependências do 
contribuinte e o WEB SERVICE e será 
exigido para assinatura e transmissão 
das mensagens.
TÍTULO II
Da Declaração Eletrônica do ISSQN
Art. 61 A Declaração Eletrônica do 
ISSQN para as Instituições Financeiras, 
destina-se à escrituração mensal de 
todos os serviços prestados e 
contratados, previstos na legislação 
tributária municipal, acobertados ou 
não por documentos fiscais e sujeitos a 
incidência do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza - ISSQN ou não, 
devido ou não ao Município de Paraíba 
do Sul - Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A Declaração 
Eletrônica do ISSQN, nos termos deste 
decreto, importa em reconhecimento 
do débito pelo contribuinte e/ou 
responsável tributário, nos termos da 
Legislação Tributária Nacional e 
Municipal.
Capítulo XVI
Dos Obrigados à Declaração
Art. 62 O Contribuinte, o tomador, o 
intermediário de serviço e o 
responsável tributário, ainda que não 
sujeitos a inscrição no cadastro de 
contribuintes, ainda que optante pelo 
regime previsto na Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações posteriores, denominado 
Simples Nacional, deverá registrar 
mensalmente, todas as informações 
referentes aos serviços prestados e/ou 
contratados, havendo incidência do 
ISSQN ou não, de acordo com o 
período de competência.
§ 1º Incluem-se nesta obrigação:
I - as pessoas jurídicas de direito 
público, interno e externo, e de direito 
privado nos termos da Lei 10.406, de 
2002 (Código Civil) e alterações 
posteriores;
II - os contribuintes, prestadores de 
serviços, enquadrados na modalidade 
de lançamento por homologação, por 
estimativa, de ofício e os arbitrados em 
processo administrativo;

III - os responsáveis tributários e os 
tomadores de serviços;
§ 2º As hipóteses de isenções, 
imunidades e outros benefícios fiscais, 
bem como a inclusão do prestador, do 
tomador, do intermediário ou do 
responsável tributário em regime 
especial previsto na legislação federal, 
estadual ou municipal, não excluem a 
obrigatoriedade de preenchimento e 
envio da declaração prevista no caput 
deste artigo.
Capítulo XVII
Do Acesso ao Sistema de Declaração 
Eletrônica
Art. 63 Os contabilistas responsáveis 
pela Contabilidade das Instituições 
Financeiras e/ou as pessoas citadas no 
capítulo XVI, farão a solicitação de 
cadastro, se ainda não autorizados, na 
Internet, endereço 
http://www.paraibadosul.rj.gov.br.
§ 1º A Administração Tributária 
analisará a solicitação de cadastro, 
aprovando a solicitação conforme o 
caso;
§ 2º A aprovação gerará uma “chave de 
acesso” ao sistema de Declaração 
Eletrônica, a qual será encaminhada ao 
solicitante via e-mail;
§ 3º No primeiro acesso ao sistema de 
Declaração Eletrônica o solicitante 
deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;
§ 4º No caso de não aprovação do 
cadastro, o solicitante irá receber um 
e-mail comunicando a sua não 
aprovação, bem como, as providências 
para sua regularização.
Capítulo XVIII
Da Declaração Eletrônica e do 
Pagamento do Imposto sobre Serviços
Art. 64 A Declaração Eletrônica do 
Movimento Econômico do ISSQN e o 
seu pagamento, contra recibo, deverão 
ocorrer, até o último dia útil do mês 
subsequente à ocorrência do fato 
gerador, observado o vencimento da 
obrigação principal, previstos na Lei 
2.182, de 20 de dezembro de 2000.
§ 1º O contribuinte, o tomador, o 
intermediário ou o responsável 
tributário deverão preencher e enviar a 
Declaração Eletrônica do Movimento 
Econômico do ISSQN individualmente 
por inscrição municipal.
§ 2º Os contribuintes, tomadores, 
intermediários e os responsáveis 
tributários que não executarem e/ou 
contratarem serviços deverão informar 
"SEM MOVIMENTO" na Declaração 
Eletrônica do Movimento Econômico 
do ISSQN.
Art. 65 A declaração, depois de 
encaminhada à Administração 
Tributária, poderá sofrer retificações, 
antes da inscrição em dívida ativa ou 
qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 
do imposto devido.
§ 1º As guias de recolhimentos geradas 
após a data do vencimento do ISSQN, 

mesmo as decorrentes de declaração 
retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 
contribuinte, tomador ou responsável 
tributário, limitando-se ao mês da sua 
emissão e será calculado sobre o valor 
do ISSQN devido, atualização 
monetária, juros de mora e multa de 
mora, conforme legislação municipal.
§ 2º Estando o crédito tributário 
inscrito em dívida ativa ou em processo 
administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 
a declaração, cujo crédito tributário 
esteja inscrito em dívida ativa, o 
contribuinte ou o Responsável 
Tributário deverá efetuar o pagamento 
do valor devido, e após o registro do 
pagamento no sistema de 
Administração de Receitas, efetuar a 
retificação necessária.
Capítulo IXX
Do Sistema de Declaração Eletrônica 
do ISSQN
Art. 66 O sistema de informatização e 
escrituração eletrônica do ISSQN, será 
disponibilizado no endereço 
http://www.paraibadosul.rj.gov.br e 
conterá, dentre outras, as seguintes 
funcionalidades:
I - escrituração de todos os serviços 
prestados e contratados pelos 
contribuintes, tomadores, 
intermediários e responsáveis 
tributários previstos na legislação 
municipal, ainda que optantes pelo 
Simples Nacional;
II - sistema de transmissão da 
Declaração Eletrônica do Movimento 
Econômico do ISSQN via Internet;

III - emissão de relatório analítico e 
sintético para conferência das notas 
fiscais emitidas e recebidas 
escrituradas;
IV - entrega da Declaração Eletrônica 
do Movimento Econômico do ISSQN e 
emissão do comprovante de entrega;
V - emissão do comprovante de 
retenção na fonte do ISSQN;
VI - emissão da guia de recolhimento 
do ISSQN próprio e/ou do ISSQN 
retido na fonte, com código de barras, 
utilizando o padrão FEBRABAN ou 
outro padrão estabelecido através de 
convênio de recebimento de tributos 
do município de Paraíba do Sul - 
Estado do Rio de Janeiro -  com órgãos 
arrecadadores;
Parágrafo único. As guias de 
recolhimentos do ISSQN deverão ser 
geradas e obtidas pelos contribuintes, 
tomadores, intermediários e 
responsáveis tributários somente por 
meio do sistema de informatização e 
escrituração eletrônica do ISSQN, 
denominado ISS Eletrônico, disponível 
do site do município de Paraíba do Sul 
- Estado do Rio de Janeiro.
Art. 67 Os responsáveis pela retenção 
na fonte e recolhimento do ISSQN 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 
prestador do serviço o documento 
comprobatório do valor do imposto 
retido, gerado pelo sistema de 
informatização e escrituração 
eletrônica do ISSQN, disponível no site 
http://www.paraibadosul.rj.gov.br.
Art. 68 A declaração eletrônica deverá 
conter:
I - os dados cadastrais do prestador, 
tomador, intermediário e do 
responsável tributário, ainda que 
fornecido pelo sistema de 
Administração Tributária utilizado pelo 
município;
II - o registro dos documentos, 
emitidos e recebidos, independente da 
incidência do ISS, da quantidade de 
informações, seriação e situação em 
que encontra-se:
a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;
d) plano de contas;
e) recibos;
f) demais documentos que possam 
identificar a prestação e/ou 
contratação do serviço;
III - a identificação do tomador, 
intermediário ou responsável 
tributário;
IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;
VI - o registro de dedução da base de 
cálculo devidamente autorizadas pela 
legislação;
VII - o registro do subitem constante na 
lista de serviços;
VIII - o registro do ISS devido pelos 
contribuintes;
IX - o registro do ISS devido pelos 
responsáveis tributários, nas hipóteses 
previstas na legislação.
Capítulo XX
Da Primeira Declaração e dos 
Procedimentos Obrigatórios
Art. 69 A primeira declaração, em 
substituição ao métodos antigos, deve 
ser entregue no mês subsequente ao 
mês da opção pela emissão da NFS-e.
§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 
decreto, a base de cálculo, a alíquota e 
o valor do ISSQN;
§ 2º O livro de registro de prestação e 
contratação de serviços, conforme 
modelo disponibilizado pelo programa 
de informatização e escrituração 
eletrônica do ISSQN, denominado ISS 
Eletrônico, estará disponível no site do 
município na internet;
§ 3º O livro previsto no parágrafo 2º 
deste artigo, deverá ser impresso, 
encadernado em único volume, 
encerrado o exercício fiscal, e 
arquivado pelo período de 5 (cinco) 
anos, devidamente assinado pelo 
responsável, ou armazenados 
eletronicamente, devendo utilizar o 
formato Portable Document Format 
(PDF).
Capítulo XXI

Da Declaração Eletrônica Mensal
Art. 70 As Instituições Financeiras e 
assemelhados, deverão entregar a 
Declaração Eletrônica, mensalmente, 
considerando o mês da execução do 
serviço, até o vencimento do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN), em consonância com a 
legislação tributária municipal.
Parágrafo único. Considera-se 
cumprida a obrigação tributária, citada 
no título II deste decreto, a execução 
na íntegra de todos os procedimentos 
citados, inclusive o pagamento do 
ISSQN através da guia de recolhimento 
disponibilizada pelos sistemas NFS-e e 
DEISS, nos prazos e condições 
determinados em legislação, podendo 
a Administração Tributária inscrever 
em dívida ativa e/ou instaurar processo 
administrativo fiscalizatório para 
averiguação dos registros e fatos 
declarados pelas pessoas citadas no 
capítulo 1 do título II.
Capítulo XXII
Dos Valores Pagos Indevidamente
Art. 71 Havendo valores pagos 
indevidamente ou valores pagos a 
maior, relativo ao ISSQN, em 
competências vencidas, o contribuinte 
ou o responsável tributário deverá 
ingressar com o pedido de restituição 
ou compensação, via processo 
administrativo, anexando ao pedido 
todos os documentos necessários que 
comprovem os valores pagos 
indevidamente ou valores pagos a 
maior.
Parágrafo único. A Prefeitura analisará 
o processo administrativo, podendo 
deferir ou indeferir, total ou parcial, o 
pedido feito pelo contribuinte ou 
responsável tributário.
TÍTULO III
Dos Serviços Disponíveis na Internet 
(Web Services)
Art. 72 As funcionalidades e o 
funcionamento do Web Service, o 
método de acesso e a utilização pelos 
contribuintes, tomadores, 
intermediários ou responsáveis 
tributários, o uso do certificado digital, 
padrão ICP-Brasil, e os padrões de 
comunicação, layout e conteúdo do 
arquivo XML (Extensible Markup 
Language) serão disciplinados em 
regulamento próprio.
TÍTULO IV
Das Sanções Administrativas
Art. 73 Serão aplicadas as sanções 
administrativas previstas na Lei 2.182 
de 20 de dezembro de 2000, aos 
contribuintes, aos responsáveis 
tributários, aos tomadores e aos 
intermediários de serviços, conforme o 
caso, que por determinação da lei:
I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 
de Serviço;
II - não fizeram a correta identificação 
do tomador e/ou intermediário de 
serviços, salvo as exceções expressas 
neste decreto;

III - não fizerem a identificação dos 
serviços executados subitem a subitem 
constante na lista de serviços;
IV - fizerem a identificação dos 
serviços executados consolidando 
subitens de gêneros diversos em único 
subitem;
V - fizerem dedução de valores na Base 
de Cálculo em mais de uma Nota Fiscal 
enquanto deveria ter sido feita 
dedução somente em uma Nota Fiscal;
VI - fizerem o preenchimento da 
Declaração Eletrônica do ISSQN de 
forma inexata ou incompleta ou 
inverídica;
VII - não fizerem a transmissão da 
Declaração Eletrônica nos prazos 
estabelecidos pela legislação;
VIII - destacarem a alíquota do ISSQN 
de forma indevida;
IX - deixarem de cumprir com as 
obrigações tributárias contidas na 
legislação, sejam elas principais ou 
acessórias;
X – recusar a entrega de documentos 
ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 
prestar as informações obrigatórias ou 
as solicitadas pelo fisco.
TÍTULO V
Disposições Finais
Art. 74 As NFS-e gerada e os demais 
documentos fiscais escriturados serão 
arquivados em meio digital, em banco 
de dados organizado e administrado 
pelo município, e estarão disponíveis 
para consulta aos contribuintes, 
tomadores, intermediários e 
responsáveis tributários, pelo período 
decadencial e prescricional, conforme 
estabelecido no Código Tributário 
Nacional.
Art. 75 Os procedimentos para geração 
da NFS-e e de declaração eletrônica do 
ISSQN, bem como o layout para 
integração do sistema de computador, 
instalado nas dependências do 
prestador, do tomador, do 
intermediário e do responsável 
tributário, com o sistema de ISSQN 
Eletrônico, estarão previstos em 
Portaria a ser publicada pela 
Administração Tributária e serão 
disponibilizadas no endereço 
http://www.paraibadosul.rj.gov.br.
Art. 76 O contribuinte, o tomador de 
serviços, o intermediário e o 
responsável tributário deverão manter 
em seus estabelecimentos, todos os 
contratos, documentos e informações 
fiscais, incluindo comprovantes de 
dedução da base de cálculo, 
protocolos de entrega e retenção na 
fonte, guias de recolhimento, referente 
as NFS-e geradas e das declarações 
eletrônicas entregues, pelo prazo 
decadencial e prescricional, contados 
da data da sua geração e transmissão, 
devendo ser apresentadas à 
Administração Tributária quando 
solicitado.
Art. 77 Os contribuintes, os 

prestadores de serviços, os tomadores 
de serviços e os responsáveis 
tributários, em início de atividade 
posterior a publicação deste decreto, 
deverão atender a estes preceitos 
imediatamente, sendo vedada a 
utilização de outro meio não 
autorizado pela Administração 
Tributária.
Art. 78 Os contribuintes, os 
prestadores de serviços, os tomadores 
de serviços e os responsáveis 
tributários, que não cumprirem com os 
preceitos descritos no título II deste 
decreto e que conjuntamente tiverem 
tributos e multas vencidos e não pagos 
estarão impedidos de receber qualquer 
quantia que tiverem com a Prefeitura 
de Paraíba do Sul, Estado do Rio de 
Janeiro, nos termos da Lei 2.182, de 20 
de dezembro de 2000.
Parágrafo único. Não se aplica o 
previsto no caput deste artigo quando 
houver recurso administrativo e/ou 
judicial, sobre o qual ainda seja possível 
o ingresso de alegações e 
contestações.
Art. 79 A Prefeitura de Paraíba do Sul, 
Estado do Rio de Janeiro, 
disponibilizará ambiente de testes a 
todas as Instituições Financeiras e 
assemelhados para que o utilizem no 
período de migração para a 
metodologia descrita neste decreto.
§ 1º O ambiente de testes poderá ser 
usado, por um período de até 60 
(sessenta) dias corridos contados a 
partir da solicitação de acesso.
§ 2º Vencido o período citado no § 1º 
deste artigo o acesso ao ambiente de 
testes será revogado.
Art. 80 É de responsabilidade dos 
prestadores de serviços, Instituições 
Financeiras e Assemelhados a correta 
manutenção e conservação dos seus 
hardwares, software e internet, 
mantendo-os devidamente 
atualizados, protegidos contra vírus, 
invasões e uso por pessoas não 
autorizadas, devendo, se necessário, 
contratar empresas especializadas 
para atender os requisitos de 
segurança.
Art. 81 Este decreto entrará em vigor 
na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
PARAÍBA DO SUL, 28 DE JUNHO DE 
2018.

 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 



domiciliada(o) na Rua Rufino de Jesus 

Inconfidência- Paraíba do Sul, RJ.

domiciliada na Rua Bonfim, Jatobá - 

Página 30 Ano 02 • Edição 66 • 28 de junho de 2018

(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

ANEXO I
Do Modelo do Recibo Provisório de Prestação de Serviços

DECRETO N.º 1.595/2018
ESTABELECE MEDIDAS DE REDUÇÃO E CONTROLE DAS DESPESAS DE 
PESSOAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 
suas atribuições legais, previstas no artigo 95, inciso I, alínea j , da Lei Orgânica 
Municipal e, 
CONSIDERANDO, a necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo 
riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 
101/2000;
CONSIDERANDO, a necessidade de adoção de medidas para a recondução das 
despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 
101/2000.
CONSIDERANDO, o disposto no art. 169 da Constituição Federal que determina 
que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar;
CONSIDERANDO, que, atendendo o mandamento constitucional o legislador 
federal editou a Lei Complementar nº 101/2000, estabelecendo, entre outros, os 
limites de gastos com despesas com pessoal;
CONSIDERANDO, a obrigatoriedade de se dar cumprimento a todos os limites 
fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 
CONSIDERANDO, que o município de Paraíba do Sul-RJ, no primeiro Quadrimestre 
do exercício de 2018, excedeu o limite prudencial dos gastos com pessoal, 
estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO, a necessidade da adoção de medidas de contenção de despesas 
com pessoal durante o exercício de 2018, no âmbito do Poder Executivo Municipal; 
CONSIDERANDO, o atual cenário econômico do país com a crescente diminuição 

da atividade econômica e consequente 
perda de receita por parte do setor 
público; 
CONSIDERANDO, que a crise 
econômica nacional alcançou as 
finanças desta Municipalidade, 
traduzindo-se em efetiva diminuição 
dos valores repassados pela União e 
pelo Estado do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO, que a extrapolação 
do limite de gastos com pessoal 
ocasiona diversos malefícios para a 
Administração Pública Municipal; 
CONSIDERANDO que a diminuição na 
receita refletiu diretamente na elevação 
do percentual de gastos com pessoal, 
ultrapassando o limite legal previsto na 
Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO, finalmente, a 
necessidade de manter a 
responsabilidade na gestão fiscal do 
Município, que se dá, dentre outras 
ações, com o equilíbrio entre a receita e 
a despesa públicas; 
DECRETA:
Art. 1º - Este Decreto estabelece 
diretrizes para contenção de despesas 
de pessoal, que deverão ser observadas 
pelos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Municipal, efetivadas por 
meio das fontes próprias do Tesouro 
Municipal e com recursos ordinários não 
vinculados;
Art. 2º - A Secretaria Municipal de 
Fazenda fica autorizada a liberar a 
execução orçamentária do exercício de 
2018 mediante o atendimento 
cumulativo das seguintes condições 
pertinentes a Unidade Orçamentária;
 I - registro da previsão da receita e 
fixação da despesa, efetivado de acordo 
com a Lei nº 3.435, de 19 de dezembro 
de 2017 (LOA 2018); 
II - conferência pelas Unidades 
Orçamentárias dos saldos da receita e 
da despesa após o registro da previsão 
da receita e fixação da despesa de 
acordo com a Lei nº 3.435, de 19 de 
dezembro de 2017 (LOA 2018);
III - informação da Tesouraria Municipal, 
atestando a disponibilidade financeira 
do desembolso pela Unidade 
Orçamentária; 
IV - contingenciamento e 
indisponibilização, pela Secretaria 
Municipal de Fazenda, dos recursos 
orçamentários consignados na Lei nº 
3.435, de 19 de dezembro de 2017 (LOA 
2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 
públicas;
Art. 3º. A execução orçamentária e 
financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 
exercício, conforme cronograma 
elaborado, não tendo sido deverá 
providenciar a sua elaboração, em 
consonância com o art. 8°, da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 04 de 
maio de 2000.
§ 1º. Na hipótese de contingenciamento, 
a liberação ou alteração dos recursos 

contingenciados e indisponibilizados 
serão efetuadas conforme exposto 
abaixo: 
I - Para o restabelecimento do equilíbrio 
financeiro das contas públicas, os 
empenhos de despesas e investimentos 
em todos os órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta do 
Município somente serão realizados 
após autorização expressa concedida 
pelo Prefeito Municipal, e mediante a 
demonstração de efetiva  
disponibilidade financeira de recursos. 
II - Poderão ser autorizados em caráter 
excepcional e mediante decisão 
conjunta do Prefeito Municipal, 
Secretário Municipal de Fazenda e para 
o atendimento de interesse público 
justificado pelo gestor, o empenho de 
despesas e investimentos somente com 
base na dotação orçamentária 
disponível.
 III - A medida prevista neste artigo terá 
sua vigência limitada até a data de 31 de 
dezembro de 2018, podendo ser 
antecipada por ato da Secretária de 
Fazenda após autorização concedida 
pelo Prefeito Municipal e mediante a 
demonstração do restabelecimento do 
equilíbrio financeiro atestado por meio 
dos relatórios Quadrimestrais de 
execução orçamentária.
Art. 4º. Fica instituída, no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, a Comissão 
de Avaliação e Controle de Gastos com 
Pessoal, que terá como presidente o 
Secretário Municipal de Planejamento e 
Administração e será composta, ainda, 
pelos seguintes membros: Secretário 
Municipal de Fazenda,  Contador da 
Prefeitura Municipal, Subprocurador 
Geral, Subsecretário de Governo e 
Gestão e Chefe do Setor de Recursos 
Humanos . 
§ 1º. Cabe aos seus titulares 
manifestação final conjunta; 
§ 2º. Encerrada a análise caberá ao 
prefeito municipal decidir acerca de sua 
realização ou não, conforme orientação 
da Comissão de Avaliação e Controle de 
Gastos com Pessoal. 
§ 3º. A Comissão de Avaliação e 
Controle de Gastos com Pessoal adotará 
as medidas e procedimentos, bem como 
expedirão as instruções 
complementares que se fizerem 
necessárias ao cumprimento deste 
Decreto. 
§ 4º. Incumbe à Comissão instituída por 
este Decreto fiscalizar os limites 
impostos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, para as despesas com pessoal da 
administração publica municipal, dentro 
dos prazos nela estabelecidos, ficando 
dotada de poderes para a prática dos 
atos abaixo especificados: 
I – autorizar, previamente, a inclusão de 
todo e qualquer acréscimo pecuniário 
em folhas de pagamento da 
administração Municipal, visando o 
rígido controle das despesas com 
pessoal; 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 
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(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

II – propor ao Chefe do Executivo 
Municipal a adoção de medidas 
administrativas de contenção de 
despesas com pessoal, nos termos do 
disposto no artigo 22, parágrafo único, 
incisos I a V, da Lei Complementar nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), visando prevenir a adoção de 
medidas mais severas previstas nos 
parágrafos 3º a 7º do art. 169, da 
Constituição Federal, caso o 
percentual das despesas com pessoal, 
em relação à receita corrente líquida, 
exceder o limite previsto no art. 20 da 
referida Lei de responsabilidade Fiscal;
Art. 5º. É vedado aos dirigentes dos 
órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo 
apresentar proposta de edição de 
norma ou adotar providência que 
sobreleve as despesas do Município 
relativamente a gastos com pessoal, 
incluindo-se a reestruturação e a 
revisão de planos de cargos, carreiras e 
subsídios, enquanto não forem 
reduzidas as despesas com pessoal a 
limite inferior ao prudencial, assim 
definido pela LC nº 101/2000. 
Art. 6º. Os órgãos e entidades do Poder 
Executivo Municipal deverão observar 
e cumprir as seguintes ações 
estabelecidas para a gestão da 
despesa e controle do gasto de 
pessoal: 
I - apresentar programação de redução 
de despesas com realização de 
serviços extraordinários para análise e 
manifestação técnica pela Comissão de 
Avaliação e Controle de Gastos com 
Pessoal a qual deverá considerar as 
despesas realizadas no último 
quadrimestre, submetendo as suas 
conclusões ao Prefeito Municipal para 
aprovação; 
II - suspender o pagamento de horas 
extraordinárias, excetuadas as 
atividades de saúde, educação, 
segurança pública e obras, quando 
justificado pelo interesse público 
devidamente motivado perante a 
autoridade superior; 
III - condicionar a convocação para a 
prestação de serviços extraordinários 
dos servidores não previstos no inciso 
II do caput deste artigo à prévia e 
indispensável autorização da Comissão 
de Avaliação e Controle de Gastos com 
Pessoal, bem como em última análise, 
do prefeito municipal; 
IV - suspender a reestruturação ou 
qualquer revisão de planos de cargos, 
carreiras e vencimentos da 
Administração direta e indireta, que 
impliquem em aumento da despesa de 
pessoal; 
V - suspender a concessão de 
afastamentos de servidores públicos 
para realização de cursos de 
aperfeiçoamento ou outros que 
demandem substituição, salvo os já 
concedidos até a data de publicação 
deste Decreto ou exceções 

devidamente justificadas;
VI – suspender todo e qualquer 
pagamento de gratificação concedida 
a servidores públicos efetivos e 
comissionados. 
Parágrafo único. As situações 
excepcionais serão decididas pelo 
Prefeito Municipal, ouvido, 
previamente, a Comissão de Avaliação 
e Controle de Gastos com Pessoal. 
Art. 7º. As licenças para tratar de 
interesse particular somente poderão 
ser autorizadas em situações que não 
gerem a necessidade de substituição 
do servidor, observados os demais 
requisitos exigidos para a concessão 
desse afastamento. 
Art. 8º. São responsáveis pela 
implementação das ações necessárias 
ao cumprimento deste Decreto os 
Secretários Municipais do Poder 
Executivo Municipal. 
§ 1º. As Unidades Orçamentárias e 
Administrativas competentes adotarão 
as medidas e os procedimentos 
necessários à redução das despesas de 
custeio administrativo e à sua 
adequação aos limites fixados neste 
Decreto.
§ 2º. Os ordenadores de despesas 
poderão ser responsabilizados pelo 
não cumprimento das obrigações 
previstas neste Decreto. 
Art. 9º. Fica vedada a partir desta data 
e até a adequação dos limites com 
pessoal, a realização de horas extras e 
pagamentos de gratificações a todo o 
quadro de servidores municipais, 
ressalvados os casos expressamente 
autorizados pelo Prefeito Municipal, 
com parecer prévio da Comissão de 
Avaliação e Controle de Gastos com 
Pessoal. 
Art. 10º. Ficam suspensas a partir desta 
data e até a adequação dos limites com 
pessoal:
a) a participação de servidores em 
treinamento, cursos, congressos, 
seminários e outros eventos 
congêneres dentro e fora do Estado, 
inclusive no exterior, em que implique a 
necessidade de substituição do 
servidor ou gastos públicos, salvo em 
casos excepcionais; 
b) a concessão de licença para tratar 
de interesses particulares, quando 
implicarem em nomeações para 
substituição que acarretarem aumento 
de despesas com pessoal; 
c) a concessão de licença prêmio, 
ficando excepcionado nos casos de 
aposentadoria; 
d) licença por motivo de doença em 
pessoa da família será concedida ao 
servidor por motivo de doença em 
pessoa da família, na condição de 
cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 
que prove ser indispensável à 
assistência pessoal e a dependência, e 
incompatível com o exercício do cargo. 
e) a compra de 1/3 de férias; 
f) a concessão de novas gratificações, 

salvo as expressamente autorizadas 
pelo Prefeito Municipal, quando 
imprescindíveis para o funcionamento 
da administração; 
g) o afastamento ou cessão de 
servidor, com ônus para o Município, 
para quaisquer órgãos federais, 
estaduais e municipais, salvo os casos 
previstos em Lei; 
h) a execução de horas extras, exceto 
aquelas absolutamente necessárias 
mediante justificativa por escrito do 
Secretário, desde que autorizadas pelo 
Prefeito Municipal;
 j) a concessão de diárias, as quais 
deverão se limitar somente aos 
serviços imprescindíveis e 
extremamente necessários; 
k) nomeações de servidores efetivos e 
cargos em comissão, contratações 
temporárias, ressalvadas as situações 
de excepcional interesse público 
devidamente justificadas; 
Parágrafo Único. Até que o percentual 
de limites de gasto com pessoal se 
normalize, fica vedada a concessão de 
vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a qualquer 
título, salvo os derivados de sentença 
judicial ou de determinação legal ou 
contratual, ressalvada a revisão 
prevista no inciso X do art. 37 da 
Constituição; 
Art. 11º. Cada Secretaria deverá avaliar 
suas necessidades, em face do 
imperativo de limitarem os seus gastos 
com pessoal, de forma que o Poder 
Executivo possa alcançar, durante o 
segundo e terceiro quadrimestre de 
2018, sem prejuízo dos serviços postos 
à disposição da população, o 
percentual de controle de gastos com 
as despesas com pessoal exigido pela 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Parágrafo único. Caberá a cada 
Secretaria apresentar estudo 
detalhado de seus gastos, apontando, 
o mais especificamente possível, 
medidas cabíveis de serem adotadas 
com o objetivo de redução de gastos, 
bem como o prazo em que tais 
medidas podem ser implementadas.
Art. 12º. Até que o percentual de limites 
de gasto com pessoal se normalize fica 
vedada a criação de cargo, emprego 
ou função, exceto se ocorrer a 
compensação por extinção de outros.
Art. 13º. Até que o percentual de limites 
de gasto com pessoal se normalize fica 
vedada a alteração de estrutura de 
carreira que implique aumento de 
despesa. 
Art. 14º. Também fica vedado, até que 
o percentual de limites de gasto com 
pessoal se normalize o provimento de 
cargo público, admissão ou 
contratação de pessoal a qualquer 
título, ressalvada a reposição 
decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de 
educação e saúde. 
Art. 15º. As medidas ora determinadas 

somente poderão ser suspensas 
quando a despesa com pessoal da 
Administração Direta seja reduzida a 
patamares abaixo do limite prudencial 
estabelecido pelo art. 22 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
§ 1º. A suspensão das medidas poderá 
ser gradativa, conforme se obtenham 
resultados positivos à redução das 
despesas com pessoal. 
§ 2º. Caso as medidas ora adotadas não 
sejam suficientes para atender aos 
ditames da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, outras poderão ser editadas, 
visando sempre a redução de despesas 
com pessoal. 
Art. 16º. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, 28 de junho de 
2018.
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(segunda-feira) fica considerado 

competição, fica instituído o ponto 

público, o expediente será definido 

definidos nos termos da Lei 

Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

Art. 3º Os contribuintes especificados 

especificados no Capítulo 1, deve, 

contribuintes especificados no 

especificados no capítulo 1, até o dia 06 

I - geração de nota fiscal de serviço 

se dará por meio de certificado digital.

contribuintes obrigados, especificados 

especificados no capítulo I do título I 

execução específica do serviço;
Art. 12 A identificação do tomador dos 

Art. 14 A alíquota do ISSQN é definida 

obrigados, especificados no Capítulo I 

seqüencial, sendo específico para cada 

número e o código verificador da 

VII - identificação do(s) serviço(s) 

a) cadastro específico do INSS (CEI) e 

número da NFS-e, o código verificador 

aguardando respostas oficiais da 

§ 5º Imprimir ao final do documento, no 

identifique o representante legal;

especificados no capítulo I, este deverá 

retenções não especificadas e 

VIII – cadastro específico do INSS (CEI) 

será impresso tipograficamente, em 

arquivada pelo contribuinte e ficará à 

tipograficamente as informações do 

especificado pela Administração 

protocolo é colocará o lote em fila de 

contribuinte em consulta específica.

para emissão de nota fiscal de serviço 

sempre que necessário, ficando o 

para fins de cálculo do ISSQN.  

específica disponível no sistema NFS-e.

definitiva em processo administrativo 

§2º  O modelo oficial do formulário da 

influenciam na apuração do valor do 

retificações feitas anteriormente em 

II – confirmação do serviço executado 

III – confirmação do serviço, porém 

definido de acordo com:

específica, exceto nos casos:

específica, ou quando se tratar de 

alíquota ficará zerada;

§ 2º Acesso por certificado digital para 

§ 3º O certificado digital também será 

não por documentos fiscais e sujeitos a 

imunidades e outros benefícios fiscais, 

deverá definir a sua senha de acesso, 
ficando responsável pela mesma;

Tributária, poderá sofrer retificações, 

qualquer medida fiscalizatória, 
relacionada à verificação ou apuração 

retificadoras, terão data limite de 
pagamento especificado pelo próprio 

administrativo de fiscalização, a 
declaração não poderá ser retificada.
§ 3º Havendo a necessidade de retificar 

retificação necessária.

fiscais emitidas e recebidas 

ficam obrigados a fornecer ao 

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;

identificar a prestação e/ou 

III - a identificação do tomador, 

IV - o valor total da nota fiscal;
V - o dia da emissão da nota fiscal;

§ 1º Deverá ser destacado na nota fiscal 
os tomadores, especificados neste 

encerrado o exercício fiscal, e 

administrativo fiscalizatório para 

tributários, o uso do certificado digital, 

I - não fizeram a emissão da Nota Fiscal 

II - não fizeram a correta identificação 

III - não fizerem a identificação dos 

IV - fizerem a identificação dos 

V - fizerem dedução de valores na Base 

VI - fizerem o preenchimento da 

VII - não fizerem a transmissão da 

ao poder público municipal, dificultar a 
ação da fiscalização ou deixar de 

as solicitadas pelo fisco.

documentos fiscais escriturados serão 

fiscais, incluindo comprovantes de 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim 
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme preleciona a LC nº 

despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n. 

fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

finanças desta Municipalidade, 

receita refletiu diretamente na elevação 

CONSIDERANDO, finalmente, a 

responsabilidade na gestão fiscal do 

Fazenda fica autorizada a liberar a 

fixação da despesa, efetivado de acordo 

da receita e fixação da despesa de 

atestando a disponibilidade financeira 

2018), para o fim do restabelecimento 
do equilíbrio financeiro das contas 

financeira obedecerá aos limites da 
programação financeira para o 

financeiro das contas públicas, os 

disponibilidade financeira de recursos. 

justificado pelo gestor, o empenho de 

equilíbrio financeiro atestado por meio 

manifestação final conjunta; 

complementares que se fizerem 

este Decreto fiscalizar os limites 

dos prazos nela estabelecidos, ficando 

atos abaixo especificados: 

definido pela LC nº 101/2000. 

justificado pelo interesse público 

devidamente justificadas;

pagamento de gratificação concedida 

adequação aos limites fixados neste 

pagamentos de gratificações a todo o 

ficando excepcionado nos casos de 

cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, desde 

f) a concessão de novas gratificações, 

mediante justificativa por escrito do 

devidamente justificadas; 

normalize, fica vedada a concessão de 

o mais especificamente possível, 

de gasto com pessoal se normalize fica 

de gasto com pessoal se normalize fica 

Art. 14º. Também fica vedado, até que 

sejam suficientes para atender aos 

Na manhã da última 

segunda-feira, dia 28 de junho, 

mais uma vez o prefeito Doutor 

Alessandro, em nome do diálogo 

e da transparência, recebeu os 

profissionais da educação 

municipal e o Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação 

(SEPE-RJ) no auditório da 

prefeitura para esclarecer os 

pontos de reivindicação da 

categoria. 

Os esclarecimentos feitos 

através de documentos 

deixaram claro que as questões 

envolvendo a falta de qualidade 

da merenda escolar e a falta de 

repasse da contribuição dos 

servidores desta gestão com a 

PREVSUL não são verdades. 

Muitas das informações 

apresentadas pela prefeitura 

durante a reunião não eram de 

Doutor Alessandro recebe 
profissionais da educação no 
auditório da prefeitura

conhecimento da maioria dos 

profissionais da educação que 

participavam das reivindicações.

A atual gestão do município é a 

única nos últimos 22 anos que 

não possui débitos de 

contribuição dos servidores com 

a PREVSUL e a comprovação dos 

repasses mensais foi 

apresentada para todos os 

presentes na reunião e pode ser 

comprovada também através do 

relatório financeiro da PREVSUL.

Doutor Alessandro comprovou 

que de janeiro a março de 2017 

foram pagos todos os valores da 

contribuição patronal e os 

valores da alíquota 

complementar de janeiro a 

março de 2017 estão parcelados 

conforme Termo de Acordo de 

Parcelamento nº 1715/2017.

Os valores da contribuição 

patronal e alíquota 

complementar de abril de 2017 a 

fevereiro de 2018 estão 

parcelados conforme Termo de 

Acordo de Parcelamento nº 

0408/2018.

As competências de março, abril 

e maio de 2018 referentes à 

contribuição patronal e alíquotas 

complementares serão quitadas 

com os recursos arrecadados no 

IPTU 2018, conforme pactuado 

com a Diretoria da PREVSUL

A questão da qualidade da 

merenda escolar também foi 

mais um ponto esclarecido pelo 

prefeito Doutor Alessandro. 

Desde 2017 a merenda escolar é 

uma das prioridades da 

Secretaria de Educação para 

toda a rede municipal de ensino, 

oferecendo aos alunos uma 

alimentação balanceada e com 

todas as necessidades 

nutricionais. Mais de 60% dos 

recursos da merenda são 

provenientes do tesouro 

municipal, o restante vem do 

governo federal.

Os demais pontos reivindicados 

pelos educadores estão sendo 

estudados para que possam se 

adequar a realidade do 

município. Uma nova reunião foi 

agendada para o dia 03 de julho 

com a categoria e o executivo 

municipal.

Doutor Alessandro lembra que o 

diálogo precisa ser feito de 

maneira responsável e aberta, e 

deve incluir o Conselho 

Municipal de Educação, 

diretores, educadores, pais e 

alunos, para que toda 

reivindicação seja democrática e 

de acordo com a ampla maioria.


