
  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO ROSANO TAVEIRA DA CUNHA 

ANO VIII– Nº 2356 – PARNAMIRIM, RN, 31 DE AGOSTO  – R$ 0,50

ATOS DO PODER EXECUTIVO

AVISO
SEMUT

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001 DE  18  DE  AGOSTO DE 217.

Regulamenta a LC 0115/2017 que instituiu o Programa 
Recuperação Fiscal-REFIS III e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Tributação, no uso de suas atri-
buições legais e, tendo em vista o contido na Lei Complementar 
nº  0115   de 18   de julho de 2017,

R E S O L V E :
Artigo 1º - O Programa de Recuperação Fiscal – REFIS III, 

instituído pela Lei Complementar nº 0115 de 18 de julho de 
2017, será implementado, no âmbito da Secretaria Municipal 
de Tributação, em conformidade com as condições estabeleci-
das nesta Instrução Normativa.

   
Artigo 2º - Pode ser permitido aos devedores de tributos 

devidos a este Município de Parnamirim-RN sua liquidação na 
forma do presente REFIS III, a serem por eles indicados:

 I – vencidos até 28 de fevereiro, constituídos ou não, 
provenientes de parcelamentos anteriores rescindidos ou ati-
vos ou em discussão administrativa ou judicial, devidos por 
pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado, 
inclusive a que se encontrar em recuperação judicial;

 II – provenientes de lançamentos de ofi cio após 31 de 
março de 2017, desde que o requerimento de adesão se dê no 
prazo de que trata o artigo 10º e o tributo lançado tenha venci-
mento legal para até  28 de fevereiro de 2017;

 Parágrafo Único: Não podem ser liquidados na forma 
do REFIS III os débitos:

 I – provenientes de tributos passiveis de retenção na 
fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação;  
 II – devidos por pessoa jurídica com falência decreta-
da ou por pessoa física com insolvência civil decretada;

 III – constituídos mediante lançamento de ofício efe-
tuado em decorrência da constatação da prática de crime de 
sonegação, fraude, conluio, defi nidos na Lei n º 8.137/90.

Artigo 3 º - A adesão ao REFIS III dar-se-á por opção do con-
tribuinte, podendo ser formalizada até 30 de setembro de 2017.

  
Artigo 4º - A   Aderir ao REFIS III condiciona o contribuinte ao 

pagamento de antecipação equivalente a:
 I -5% (cinco por cento) se o valor total da dívida a ser 

parcelada for de até R$ 1.000,00 (mil reais);
 III – 15% (quinze por cento) se o valor total da dívida 

for maior que R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e até R$ 
100.000,00 (cem mil reais);

 IV – 20% (vinte por cento) se o valor total da dívida for 
superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Artigo 5º - O valor desta antecipação poderá ser pago em 
até cinco (5) parcelas, iguais mensais e sucessivas, nunca infe-
rior a R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Artigo 6 º -  À consolidação dos créditos tributários alcan-
çados pelo REFIS III abrange todos os existentes em nome do 
contribuinte ou responsável, na forma da lei, em qualquer fase 
de cobrança, realizando-se na PROGE ou SEMUT, onde o crédito 
tributário for maior.

Artigo 7º - Para fi ns desta Instrução considera-se crédito tri-
butário a soma de tributos, multas e juros de mora, ainda que 
objeto de parcelamento em curso.

Artigo 8 º - A adesão ao REFIS III implica:

 I – a confi ssão irrevogável e irretratável dos débitos 
em nome do sujeito passivo  na condição de contribuinte ou 
responsável e por indicados para compor o REFIS III, nos ter-
mos dos artigos 389 e 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015 – Código de Processo Civil;

 II – a aceitação plena e irretratável, pelo sujeito 
passivo na condição de contribuinte ou responsável, nas 
condições estabelecidas na Lei Complementar n º 0115, de 
18 de julho de 2017;

 III – o dever de pagar regularmente as parcelas dos 
débitos consolidados no REFIS III e os débitos vencidos após 
28 de fevereiro de 2017, inscritos ou não em Dívida Ativa do 
Município;

 IV – a vedação da inclusão dos débito que compõem 
o REFIS III em qualquer outra forma de parcelamento posterior.

Artigo 9 º - Fica dispensado o pagamento de juros e mul-
tas decorrentes de créditos tributários cujos fatos gerado-
res e vencimentos tenham ocorrido até 28 de fevereiro de 
2017, desde que seu pagamento, devidamente atualizado, 
seja efetuado integralmente até 30 de setembro de 2017 e, 
de cinquenta por cento (50%) dos mesmos se liquidados até 
22 de dezembro de 2017, observada à limitação contida no 
parágrafo  único deste artigo.
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 Parágrafo Único – o crédito tributário decorrente 
exclusivamente de multas será reduzido em cinquenta por 
cento (50%) do seu valor total.

Artigo 10 – Os débitos abrangidos pelo REFIS III podem, 
ainda,  ser liquidados por meio de uma das seguintes moda-
lidades, à escolha do sujeito passivo:

 I – pagamento à vista, em conformidade com o dis-
posto no artigo 4 º desta Instrução,  vinte por cento (20%) do 
valor da dívida, sem reduções, em cinco (5) parcelas men-
sais e sucessivas, vencíveis de setembro de 2017 a janeiro 
de 2018, com a possibilidade de pagamento do saldo rema-
nescente em até sessenta (60) prestações adicionais, ven-
cíveis a partir do mês seguinte ao pagamento à vista e com 
redução de noventa por cento (90%) e quarenta e cinco por 
cento (45%) nos juros e multas . respectivamente;

 II – pagamento da dívida consolidada em até cento 
e vinte (120) prestações mensais e sucessivas, com redução 
de oitenta por cento (80%) e quarenta por cento (40%) nos 
juros e multas, respectivamente, calculados de modo a ob-
servar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o 
valor da dívida consolidada:

 III – pagamento à vista e em espécie de, no míni-
mo, vinte por cento (20%) da dívida consolidada, sem redu-
ções, em cinco (5) parcelas, mensais e sucessivas, vencíveis 
de setembro de 2017 a janeiro de 2018, e o restante:

  a)- liquidada integralmente em fevereiro 
de 2018, em parcela única, com redução de cem por cento 
(100%) dos juros de mora e cinquenta por cento das multas 
de mora ou de ofício;

  b)- parcelada em até cento e quarenta e 
cinco (145) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir 
de fevereiro de 2018, com redução de setenta e cinco por 
cento (75%) dos juros de mora ou de ofício e trinta e cinco 
por cento (35%) das multas.    
   

Artigo 11 - A adesão ao REFIS III é formalizado mediante 
requerimento protocolado exclusivamente no sitio da SEMUT 
na Internet, no endereço http//parnamirim.rn.gov.br, até 30 
de setembro de 2017, e abrangerá os débitos indicados pelo 
sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável. 
Através de Requerimento conforme modelo anexo.

 § 1º - Depois da formalização do requerimento de 
adesão, à SEMUT divulgará por meio de ato normativo, em 
seu sítio na internet, o prazo para que o sujeito passivo apre-
sente as informações necessárias à consolidação do parce-
lamento ou do pagamento à vista;

 § 2 º - O requerimento de adesão produzirá efeitos 
somente depois de confi rmado o pagamento do valor à vista 
ou da primeira (1ª) prestação, que deverá ser efetuado até 
último dia útil  do mês de setembro de 2017, e cujo valor 
deverá ser apurado em conformidade com a modalidade pre-
tendida dentre as previstas no artigo 3º., desta Instrução

 § 3º - A adesão ao Refi s implica:
 
 I – confi ssão irrevogável e irretratável dos débitos 

em nome do sujeito passivo e por ele indicados para liquida-
ção na forma do REFIS III, nos termos dos arts. 389 e 395 da 
Lei n º 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Proces-

so Civil (CPC);
 II – a aceitação plena e irretratável pelo sujeito pas-

sivo de todas as condições estabelecida nesta Instrução Nor-
mativa;

 III – o dever de pagar regularmente as parcelas dos 
débitos consolidados no REFIS e os débitos vencidos após 
28 de fevereiro, inscritos ou não em dívida ativa do Municí-
pio;

 IV – a vedação da inclusão dos débitos que com-
põem o REFIS em qualquer outra forma de parcelamento 
posterior;

 V – o expresso consentimento do sujeito passivo 
quanto a implementação, pela SEMUT, de endereço eletrô-
nico para envio de comunicações ao seu domicílio tributário, 
com prova de recebimento;

 VI – no caso de pessoa jurídica, o requerimento de 
adesão deverá ser formulado em nome do estabelecimento 
matriz pelo responsável perante o Cadastro Mobiliário deste 
Município.

Artigo 12 – Enquanto não consolidado o parce-lamento, 
o sujeito passivo deverá recolher mensalmente o valor re-
lativo às parcelas, calculado de acordo com a modalidade 
pretendida dentre as previstas no artigo 3º.

Artigo 13 – O valor de cada prestação mensal, por oca-
sião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes ao 
IPCA-E do IBGE, acumalada mensalmente, calculados a par-
tir do mês subsequente ao da adesão até o mês anterior ao 
do pagamento, e de um por cento (1%) relativo ao mês em 
que o pagamento for efetuado.

Artigo 14 – Para pagamento à vista ou de forma parce-
lada dos débitos relativos aos tributos administrados pela 
SEMUT, deverá ser informado:

 I – 99/01 – REFIS III/IPTU; 
 II-  99/02 – REFIS III/ISS;;
 III- 99/03 – REFIS III/ITIV
 IV- 99/04 – REFIS III/ TAXAS.

Artigo 15 – O sujeito passivo poderá optar por pagar à 
vista ou parcelar na forma deste REFIS os saldos remanes-
centes de outro parcelamentos em curso.

 § 1º - A opção de que trata o caput dar-se-á no mo-
mento da adesão ao REFIS, por meio da formalização da 
desistência dos parcelamentos em curso no sítio da SEMUT-
SIAT na Iternet;

 § 2º - A desistência dos parcelamentos anteriores:
  I – deverá ser efetivada isoladamente em 

relação a cada modalidade de parcelamento da qual o sujei-
to passivo pretende desistir;

  II – abrangerá, obrigatoriamente, todos os 
débitos consolidados na respectiva modalidade de parcela-
mento; e

  III – implicará imediata rescisão dos acor-
dos de parcelamento dos quais o sujeito passivo desistiu, 
considerando-se este notifi cado das respectivas extinções, 
dispensada qualquer outra formalidade.

 § 3º - nas hipóteses em que os pedidos de adesão do 
REFIS sejam cancelados ou não produzam efeitos, os parcelamen-
tos para os quais houver desistência não serão restabelecidos.
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Artigo 16 - A divida a ser parcelada será consolidada na 
data do requerimento de adesão ao REFIS, dividida pelo nú-
mero de prestações indicadas, e resultará da soma do prin-
cipal, das multas e dos juros de mora.

Artigo 17 - No momento da prestação das informações 
para consolidação, o sujeito passivo deverá indicar os débi-
tos a serem parcelados e o número de prestações desejadas.

 
§ 1º - O sujeito passivo que aderir aos parcelamentos ou 

ao pagamento à vista de que trata esta Instrução Normativa 
e que não apresentar as informações necessárias à conso-
lidação, no prazo estipulado pela Fazenda Municipal, terá o 
pedido de adesão cancelado, sem o restabelecimento dos 
parcelamentos rescindidos em decorrência do requerimento 
efetuado.

 § 2º - Será realizada a consolidação dos débitos so-
mente do sujeito passivo que tiver efetuado o pagamento à 
vista ou o pagamento de todas as prestações devidas até a 
data da consolidação.

 § 3º - Na hipótese previsto no § 2º, eventual diferen-
ça não paga poderá ser quitada no momento da consolida-
ção.

Artigo 18  – Implicará a exclusão do devedor do REFIS, 
a exigência do pagamento imediato da totalidade do débito 
confessado e ainda não pago:

 I – a falta de pagamento de três (3) parcelas conse-
cutivas ou seis (6) alternadas;

 II – a constatação de qualquer ato tendente ao es-
vaziamento patrimonial do sujeito passivo como forma de 
fraudar o cumprimento do parcelamento;

 III – a decretação de falência ou extinção, pela liqui-
dação, da pessoa jurídica optante;.

 Parágrafo Único – Na hipótese de exclusão do de-
vedor do REFIS:

 I – será apurado o valor original do débito, sobre o 
qual incidirão acréscimos legais até a data da rescisão;

 II – serão deduzidos do valor referido no inciso I as 
parcelas pagas em espécie, sobre as quais incidirão acrésci-
mos legais até a data da rescisão.

Artigo 19 – É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 
dez (10) dias, contado da data da ciência da exclusão do 
REFIS, apresentar recurso administrativo na forma prevista 
na legislação municipal vigente.

 
 § 1º - O recurso será apreciado pelo Auditor Fiscal 

da Prefeitura Municipal de Parnamirim e aprovado pelo Coor-
denador da área;

 § 2º - O recurso administrativo apresentado na for-
ma prevista no caput  terá efeito suspensivo;

 § 3º - Enquanto o recurso estiver pendente de apre-
ciação, o sujeito passivo deverá continuar a recolher as pres-
tações devidas;

 § 4º - A exclusão produzirá efeitos a partir do dia 
seguinte à ciência da decisão que julgar improcedente o re-
curso apresentado pelo sujeito passivo;

 § 5º - A decisão que julgar improcedente o recurso 
apresentado pelo sujeito passivo será proferida em caráter 
defi nitivo na esfera administrativa.

Artigo 20 – A inclusão de débitos nos parcelamentos de 
que trata esta Instrução Normativa não confi gura a novação 
de dívida a que se referem os artigos 360 a 367 da Lei n º 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.

Artigo 21 – A fruição dos benefícios de que trata esta Ins-
trução Normativa não confere direito à restituição ou com-
pensação de importância já pagas a qualquer título.

Artigo 22 – Esta Instrução Normativa entra em vigor na 
data da sua publicação no Diário Ofi cial do Município.

JOSÉ JACAÚNA DE ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Tributação

ANEXOS
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EDITAL
SEARH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
(35ª CHAMADA)

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RE-
CURSOS HUMANOS DE PARNAMIRIM/RN, convoca a candida-
ta aprovada no Concurso Público, realizado através do Edital 
nº01/2011, homologado em 05.05.2012, para provimento do 
cargo de Psicóloga, a comparecer a Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal 
de Parnamirim, situado na Av. Tenente Medeiros, 105, Centro, 
Parnamirim, no horário das 09:00 às 13:00 horas, conforme 
quadro abaixo:

FABIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração 

e dos Recursos Humanos

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO

1.CÓPIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO OU NASCIMENTO
2.CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE
3.CÓPIA DO CPF
4.CÓPIA DO TÍTULO DE ELEITOR (COM QUITAÇÃO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL)
5.CÓPIA DO CARTÃO DO PIS OU PASEP
6.CÓPIA DA CARTEIRA PROFISSIONAL (página da foto e verso)
7.CÓPIA DO CERTIFICADO MILITAR ( RESERVISTA)
8.CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS: ATÉ 06 
ANOS / CARTÃO DE VACINA DE 07 A 14 ANOS DECLARAÇÃO ES-
COLAR.
9.CÓPIA DO CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE- (DIPLOMA) 
10.CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDENCIA
11.ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES (ITEP)
12.CARTEIRA DE REGISTRO DO CONSELHO REGIONAL DA CATE-
GORIA E COMPROVANTE DE ANUIDADE
13.CERTIDÃO NEGATIVA (JUSTIÇA FEDERAL) Natureza: Cível, 
Criminal e Execução Fiscal) Site: www.jfrn.gov.br
14.CERTIDÃO NEGATIVA (JUSTIÇA ESTADUAL) - site: www.esaj.
tjrn.jus.br
15.01 FOTOGRAFIA 3X4 (COLORIDA RECENTE)
16.TELEFONE PARA CONTATO (FIXO E CELULAR)_____________
______  /________________
17.CONTA CORRENTE – CX ECONOMICA – 001 – Agencia: 
_________ Nº C/C ______________

OBS: OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER AUTENTICADOS EM CAR-
TÓRIO, OU TRAZER AS CÓPIAS E OS ORIGINAIS PARA SEREM 
AUTENTICADOS PELA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS.

EXAMES NECESSÁRIOS PARA INGRESSO EM CARGO PÚBLICO

1.HEMOGRAMA
2.EAS
3.PARASITOLÓGICO DE FEZES
4.GLICEMIA EM JEJUM
5.VDRL
6.HBSAG
7.ANTI-HCV
8.RX tórax com laudo
9.ELETROCARDIOGRAMA - com laudo do cardiologista
10.ATESTADO DE SANIDADE MENTAL- expedido pelo psiquiatra 
para fi ns adimensionais.

OBS: (NÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER OS EXAMES NO ATO DA 
CONVOCAÇÃO), SERÃO POSTERIORMENTE APRESENTADOS A 
JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO, TODOS COM DATAS ATUALIZADAS.

Fones Contato (Dúvidas e/ou esclarecimentos)
3644-8141/3644-8142 e 3644-8130 (RH)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
(36ª CHAMADA)

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RE-
CURSOS HUMANOS DE PARNAMIRIM/RN, convoca a candida-
ta aprovada no Concurso Público, realizado através do Edital 



                                 
           nº01/2011, homologado em 05.05.2012, para provimento do 

cargo de Psicóloga, a comparecer a Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal 
de Parnamirim, situado na Av. Tenente Medeiros, 105, Centro, 
Parnamirim, no horário das 09:00 às 13:00 horas, conforme 
quadro abaixo:

FABIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração 

e dos Recursos Humanos

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO

1.CÓPIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO OU NASCIMENTO
2.CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE
3.CÓPIA DO CPF
4.CÓPIA DO TÍTULO DE ELEITOR (COM QUITAÇÃO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL)
5.CÓPIA DO CARTÃO DO PIS OU PASEP
6.CÓPIA DA CARTEIRA PROFISSIONAL (página da foto e verso)
7.CÓPIA DO CERTIFICADO MILITAR ( RESERVISTA)
8.CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS: ATÉ 06 
ANOS / CARTÃO DE VACINA DE 07 A 14 ANOS DECLARAÇÃO ES-
COLAR.
9.CÓPIA DO CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE- (DIPLOMA) 
10.CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDENCIA
11.ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES (ITEP)
12.CARTEIRA DE REGISTRO DO CONSELHO REGIONAL DA CATE-
GORIA E COMPROVANTE DE ANUIDADE
13.CERTIDÃO NEGATIVA (JUSTIÇA FEDERAL) Natureza: Cível, 
Criminal e Execução Fiscal) Site: www.jfrn.gov.br
14.CERTIDÃO NEGATIVA (JUSTIÇA ESTADUAL) - site: www.esaj.
tjrn.jus.br
15.01 FOTOGRAFIA 3X4 (COLORIDA RECENTE)
16.TELEFONE PARA CONTATO (FIXO E CELULAR) _____________
______/________________
17. CONTA CORRENTE – CX ECONOMICA – 001 – Agencia: 
_________ Nº C/C ______________

OBS: OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER AUTENTICADOS EM CAR-
TÓRIO, OU TRAZER AS CÓPIAS E OS ORIGINAIS PARA SEREM 
AUTENTICADOS PELA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS.
 

EXAMES NECESSÁRIOS PARA INGRESSO EM CARGO PÚBLICO

1.HEMOGRAMA
2.EAS
3.PARASITOLÓGICO DE FEZES
4.GLICEMIA EM JEJUM
5.VDRL
6.HBSAG
7.ANTI-HCV
8.RX tórax com laudo
9.ELETROCARDIOGRAMA - com laudo do cardiologista
10.ATESTADO DE SANIDADE MENTAL- expedido pelo psiquiatra 
para fi ns adimensionais.

OBS: (NÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER OS EXAMES NO ATO DA 
CONVOCAÇÃO), SERÃO POSTERIORMENTE APRESENTADOS A 
JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO, TODOS COM DATAS ATUALIZADAS.

Fones Contato (Dúvidas e/ou esclarecimentos)
3644-8141/3644-8142 e 3644-8130 (RH)

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. A Câmara Municipal de Parna-
mirim, por intermédio da Pregoeira, torna público o resultado do 
Pregão Presencial nº 003/2017, que teve como objeto a Con-
tratação de empresa na prestação de serviços de isolamento 
acústico para atender a Câmara Municipal de Parnamirim. Saiu 
como vencedora, da licitação supracitada, a empresa: ENGEBRA-
SIL ENG DO BRASIL LTDA-ME - CNPJ: 24.575.584/0001-91, com 
o Valor Global do Lote Único - R$ 29.500,00 (Vinte e Nove Mil e 
Quinhentos Reais). A Pregoeira informa ainda, que os autos do 
Processo encontram-se, com vistas franqueadas aos interessa-
dos a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário 
de expediente da Câmara Municipal de Parnamirim. 

Parnamirim/RN, em 30 de agosto de 2017. 

ALEXKELLY PINHEIRO MOREIRA
Pregoeira.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

AVISO
CÂMARA
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