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1 SCRYTA Societário 01D-A68-A8469 03/07/2019 SEFAZ

Boa tarde,

Por gentileza, o município de CARUARU tem
cadastro CPOM???

CPOM é a sigla para Cadastro de Prestadores de
Outros Municípios. Em algumas cidades ela se
chama CENE, Cadastro de Empresas não

Estabelecidas.

Essa legislação prevê que empresas de outros
municípios daquele que o institui façam um

cadastro prévio e comprovem que possuem um
estabelecimento.

Caso a empresa não esteja cadastrada, o
tomador do serviço (seu cliente) é obrigado a

fazer a retenção do ISS.

Ocorre que o ISS, salvo algumas exceções, é
devido onde a empresa está estabelecida. Então,
a falta do cadastro trará como consequência a

bitributação deste imposto.

O ISS será pago para o seu município e para o
município de quem te contratou.

OBS: Caso tenha , por gentileza nos informar
como procede.

Att,

CHRISLAINE BARBOSA
societário

CONCLUÍDO



2 SCRYTA Societário 509-E7D-C22EB
(DUPLICIDADE) 03/07/2019 SEFAZ

Bom dia,

Por gentileza, o município de CARUARU tem
cadastro CPOM???

CPOM é a sigla para Cadastro de Prestadores de
Outros Municípios. Em algumas cidades ela se
chama CENE, Cadastro de Empresas não

Estabelecidas.

Essa legislação prevê que empresas de outros
municípios daquele que o institui façam um

cadastro prévio e comprovem que possuem um
estabelecimento.

Caso a empresa não esteja cadastrada, o
tomador do serviço (seu cliente) é obrigado a

fazer a retenção do ISS.

Ocorre que o ISS, salvo algumas exceções, é
devido onde a empresa está estabelecida. Então,
a falta do cadastro trará como consequência a

bitributação deste imposto.

O ISS será pago para o seu município e para o
município de quem te contratou.

OBS: Caso tenha , por gentileza nos informar
como procede.

Att,

CHRISLAINE BARBOSA
societário

CONCLUÍDO



3 Anne Caroline 04C-22C-395DB 10/07/2019 SEFAZ

Bom dia,

Fiz o encerramento da escrituração mensal,e
tinha um erro de retenção,sendo assim fiz a

escrituração substitutiva,mas agora não consigo
emitir um novo DAM sem esse valor de retenção

que foi indevido,como proceder?

CONCLUÍDO

4 Severino Santos A76-EAC-D4334 11/07/2019 SEFAZ

Bom dia!
Sou autônomo e gero notas fiscais através do
portal da prefeitura. Porém em duas notas
geradas foi informado valor incorreto nas
mesmas, sendo necessário realizar o
cancelamento, no portal informa que o

cancelamento só é possível através de processo
administrativo junto à Prefeitura.

Dessa forma solicito orientação em como
proceder e onde ir, para realizar o processo

administrativo de cancelamento.

CONCLUÍDO

5 Kaic Firmo de Moura 6C9-D7C-71455 16/07/2019 CGM
Boa tarde, Solicito cópia PDF do Decreto

Municipal 014/2014. considerando que não se
encontra disponível no portal da transparência.

CONCLUÍDO

6 Kaic Firmo de Moura 5BE-914-CC9B4 16/07/2019 CPL

Solicito cópia integral do processo licitatório n°
067/2018CPL/P, cujo objeto é a contratação dos
serviços de rastreamento e monitoramento de
veículos, compreendendo a instalação, em

comodato, dos equipamentos rastreadores nos
veículos que compõem a frota da Prefeitura de

Caruaru.

CONCLUÍDO



7 Jose Almir Braz de
Andrade FB1-9A3-9EE05 23/07/2019 SEFAZ

BOM DIA, GOSTARIA DE SOLICITAR A CCT
2019 PARA SERVIÇOS DE GUINCHO.

OBRIGADO
CONCLUÍDO

8 Dgiovana Taisla Carvalho
Silva 463-6F8-CFCE8 24/07/2019 CGM

Boa tarde, sou estudante de gestão ambiental do
IFPE de Recife, e estou fazendo meu TCC sobre
o licenciamento ambiental digital. Para minha
pesquisa eu estou elaborando uma lista de

municípios de PE que fazem seu licenciamento
ambiental de forma digital, ou seja, sem a
necessidade do empreendedor ir ao órgão

ambiental responsável para solicitar sua licença
ambiental, podendo ser solicitada, acompanhada

e emitida por meio digital.

Gostaria de fazer 2 perguntas:

1- A partir de qual data o município de Caruaru
realiza seu próprio licenciamento ambiental

(Presencial ou Digital)?

2- Vocês trabalham com um sistema de
licenciamento ambiental digital ou presencial?

Agradeço desde já, Dgiovana Taisla.

CONCLUÍDO



9 José Luiz de Melo 8A0-778-E5828 25/07/2019 SESP

Trabalho em um restaurante e a taxa de
iluminação pública que vinha na conta era de
cerca de duzentos reais agora é de mil cento e
oitenta e dois reais. Como isso é calculado?

Porque esse aumento tão grande? O número da
conta contrato é 7023204813.

EM ANDAMENTO

10 José Carlos BE6-941-72A49 31/07/2019 SECOP

Como faço para colocar outdoors? Que setor da
Prefeitura devo procurar pra conseguir uma
licença? Pretendo utilizar a calçada da

subestação da Compesa.

EM ANDAMENTO

11 Karla Dijanniny C8B-B3F-24143 31/07/2019 SEURB

Bom dia ! Gostaria de saber a respeito da estrada
do Gonçalo Ferreira se tem alguam previsão de
início e término das obras pois está um caus a

estrada .

EM ANDAMENTO

12 Priscila Maria Vieira dos
Santos Magalhães 086-E62-FBA1C 31/07/2019 SEURB

Bom dia.
Venho por meio deste, solicitar informações à
respeito da pavimentação da Estrada de

Gonçalves Ferreira, bem como início, prazo para
término e custo da obra.

EM ANDAMENTO



13 Deborah Cristiane 93C-FD1-459BE 31/07/2019 SEURB

Bom dia, a antiga gestão falou que já havia verba
liberada para pavimentação da estrada de

Gonçalves Ferreira, ano que vem já vai ter novas
eleições e nada dessa pavimentação. Gostaria de
saber quando irá iniciar as obras o término e o

valor da obra.

EM ANDAMENTO

14 Fabíola Pâmella Batista
da Silva FBD-C5D-28D1C 31/07/2019 SEURB

Saudações!
Gostaria de saber como está o andamento das
obras de pavimentação da estrada Gonçalves
Ferreira. Qual a data de início e conclusão?

EM ANDAMENTO


