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Nova vacina entra no calendário esta-
dual e vai previnir várias doenças, entre 
elas a catapora

Peça de Teatro será apresentada no 
dia 5 de outubro em comemoração a 
Semana do Idoso

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO | INFORMATIVO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO | ITAPETININGA.SP.GOV.BR | FACEBOOK.COM/PREFEITURADEITAPETININGA DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA

vacinação antirrábica 
PARA CÃES E GATOS COMEÇA NO DIA 23 DE SETEMBRO E VAI ATÉ 16 DE OUTUBRO

Saúde - Pág.02

Cultura - Pág.44

caMPanHa DE vacinação
antirrábica 2013
Porque carinhas doces não combinam com raiva.
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Campanha anual de VaCinação Contra a raiVa
Secretaria de Saúde

A CAMPANhA SERá REAlIzADA ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO E 16 DE OUTUBRO
A Coordenadoria do Controle de Zoonoses, da Secre-

taria Municipal de Saúde, realizará a Campanha Anual de 
Vacinação Antirrábica em Cães e Gatos no período de 23 
de setembro a 16 de outubro de 2013.

A Raiva é uma doença fatal (mortal) que acomete todos 
os mamíferos, inclusive o homem.  A transmissão ocorre 
quando o vírus da raiva existente na saliva do animal in-
fectado penetra no organismo, através da pele ou mucosas, 
por mordedura.

O objetivo da campanha de vacinação antirrábica ca-
nina e felina é estabelecer uma barreira de proteção imu-
nológica capaz de interromper a transmissão da raiva na 
população animal, inviabilizando assim, a possibilidade de 
contaminação do ser humano. Trata-se de prevenir a doen-
ça nos animais e também nos seres humanos.

locais de Vacinação
104 (centro e quatro) postos de vacinação distribuídos 

pelo município, abrangendo a zona urbana e zona rural. 
A meta é vacinar o maior número possível de animais 

(cães e gatos), pois somente de 2012 pra cá está sendo 
realizada uma campanha anual, sem as interrupções que 
ocorreram no intervalo entre 2010 e 2011.

Quem deve ser vacinado?
Todos os cães e gatos a partir de 3 (três) meses de ida-

de, inclusive fêmeas grávidas ou prenhes e em amamenta-
ção, ou dando de mamar. 

A vacinação é contra indicada para animais debilitados 
ou fracos.

Recomendações/Instruções
Lembre-se de levar a carteirinha de vacinação do ani-

mal;
Os animais deverão ser conduzidos aos locais de va-

cinação:
• Por pessoas que tenham condições de mantê-los ade-

quadamente contidos a fim de evitar acidentes;
• Utilizando coleira e guia em boas condições, propi-

ciando contenção segura.
Animais de raças de grande porte e de temperamento 

mais bravio deverão preferencialmente utilizar focinheira.
Se for Pit Bull, Rotweiller, Mastim Napolitano, ou 

mestiço dessas raças, os cães devem estar, obrigatoriamen-
te, com focinheira.

Vale lembrar que
 Não forneceremos doses para serem levadas, por 

isso, leve seu animal até o posto de vacinação. A vacinação 
dos animais será realizada somente nos postos relaciona-
dos, não sendo permitida a entrega de doses de vacina aos 
proprietários para que os mesmos realizem a aplicação do-
miciliar, conforme determinado pela Comissão Estadual 
do Programa de Controle da Raiva (Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo).

• Serão utilizadas uma seringa e uma agulha descartá-
vel para cada animal;

• A raiva não tem cura. A vacina é grátis.
Informe-se sobre o local de vacinação mais próximo 

de sua residência pelo telefone 3273-2567, pelos cartazes 
distribuídos pela cidade (zonas urbana e rural), no site da 
Prefeitura de Itapetininga “www.itapetininga.sp.gov.br“ e 
pelos canais de comunicação de massa ou mídia em geral.

Após a campanha estarão sendo vacinados animais 
que não foram vacinados na Coordenadoria do Controle 
de Zoonoses, à Rua Jorge Ozi Nº 40 – Centro, das 09h às 
12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta – feira.

Programação

Confira a tabela contendo os locais e 
horários de vacinação na página 43
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SERÃO TRêS ESPETáCUlOS GRATUITOS PARA TODOS OS GêNEROS, NOS DIAS 22, 23 E 26 DE SETEMBRO EM VáRIOS hORáRIOS

No domingo dia 22/09, às 19 h, o 
SESI Itapetininga apresenta Shuffle 
Inn, do grupo Sonidos. O espetáculo 
de sapateado é composto de coreo-
grafias concebidas a partir de dife-
rentes estilos e gêneros musicais. 

Sob uma ótica contemporânea, 
os bailarinos da Cisne Negro Cia. 
de Dança apresentam Don Quixote 

e Sancho Pança, viajando pela dan-
ça. A peça será apresentada na uni-
dade no dia 23/9, segunda, às 15h e 
às 20h. 

E no dia 26/9, a artista Ló Gui-
marães apresenta Vira Lata do Lixo 
espetáculo que envolve dança con-
temporânea, aéreos circenses, críti-
ca social e ecologia.

Serviço

local: Teatro do SESI Itapetininga - 
av. Padre Antônio Brunetti, 1.360, Vila 
Rio Branco
Classificação: L – Livre para todos 
os públicos

Gênero: Dança
Informações: (15) 3275-7949
Entrada gratuita – os ingressos 
serão distribuídos 1 hora antes do 
início do espetáculo

eSpetÁCulo pinoCChio CheGa ao SeSi itapetininGa
Secretaria de Gabinete

O Teatro do SESI Itapetininga apre-
senta o espetáculo Pinocchio em As 
Aventuras de Lasanha e Ravioli, da Cia. 
Ana Barroso e Monica Biel. A peça infan-
til busca resgatar a forma como a história 
de Pinocchio, do italiano Carlo Collodi 
(1826-1890), foi apresentada ao público, 
além de abordar o universo do teatro e tu-
do que ele envolve, em uma brincadeira 
metalinguística. A montagem integra a 
temporada 2013 do projeto Viagem Tea-
tral do SESI-SP

A PEÇA INfANTIl SERá APRESENTADA DIA 21 E TRAz AO PúBlICO UMA ADAPTAÇÃO DE PINOCChIO. A ENTRADA É GRATUITA

Serviço
local: Teatro do SESI 
Itapetininga - av. Padre Antonio 
Brunetti, 1.360, Vila Rio Branco
Datas e horários: 21/9, 
sábado, às 16h 
Capacidade: 246 lugares e 6 
para cadeirantes
Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: livre
Modalidade: infantil
Gênero: comédia 
Informações: (15) 3275-7949
Entrada gratuita – os 
ingressos serão distribuídos 
1 hora antes do início do 
espetáculo

noVa VaCina infantil é introduzida no CalendÁrio eStadual
Secretaria de Gabinete

Neste mês, a Secretaria de Saúde de 
São Paulo estará introduzindo uma nova 
vacina no calendário de vacinação estadu-
al.

A vacina tetra viral estará disponível 
nas UBS e PSF, do município a partir do 
dia 23/09/2013 e, será aplicada no horá-
rio de funcionamento da sala de vacina de 
cada UBS. A vacina é indicada como se-
gunda dose da tríplice viral, ou seja, com 

ESTARá DISPONíVEl NAS UBS E PSf DO MUNICíPIO A PARTIR DO DIA 23/09 E PREVINE DOENÇAS COMO SARAMPO, CAxUMBA,  E RUBÉOlA

12 meses a criança tomará a tríplice viral e 
com 15 meses tomará a tetra viral.

Para tanto a Vigilância Epidemiológica 
realizou no dia 20 de setembro, capacita-
ção de todos os técnicos de enfermagem 
que atuam em sala de vacina, para que pos-
sam administrar a nova vacina em nossas 
crianças. A tetra viral imuniza as seguintes 
doenças: Sarampo, Caxumba, Rubéola e 
Varicela (catapora).



Página 4 21/09/2013



Página 521/09/2013

ATA De ReUnIÃO DA DIReTORIA DO COMDeMA, ReA-
lIzADA àS 16 hORAS DO DIA 16/09/2013

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, representante da 
OAB/SP; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Renato Vieira de Moraes, 
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Wilson Rodrigues, representante da SABESP; Eres Franciosi, 
representante da ACI; Eliane Girardi, representante do CRECI e Sidney Vieira, representante da Smart Assessoria Empre-
sarial.
Andamentos
O COMDEMA, no uso das atribuições conferidas pela Lei 2.452/1985, torna público os andamentos:
Presente o Sr. Sidney Vieira, representante da empresa SMART Assessoria Empresarial, para apresentar o Projeto de re-
alização da Feira da Sustentabilidade em Itapetininga, evento idealizado pela ONG INICS – Instituto Nossa Itapetininga 
Cidade Sustentável que tem o apoio deste COMDEMA, segundo as informações apresentadas ao Conselho, o evento 
tem previsão para março de 2014 e será o primeiro evento de nossa região a divulgar e promover boas ações empresariais 
voltadas ao tema Sustentabilidade.
Neste ato o Conselho formaliza o convite para que a Diretoria do INICS indique um representante para tomar assento 
perante este Conselho nos termos do Regimento Interno COMDEMA.
Recurso:
Protocolo nº 34.841-056/2013 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), conforme Lei Mu-
nicipal nº 2.949/1989.
Requerimentos:
Protocolo nº 25.039-056/2013 – Apresentar projeto da obra, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 27.416-165/2013 – Deferido, mediante reposição ambiental no local, na razão de 1:1 (exótica), conforme Lei 
Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 29.005-138/2013 – Deferido, mediante reposição ambiental no local, na razão de 1:1 (exótica), conforme Lei 
Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 30.632-056/2013 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 31.527-056/2013 – Deferido, mediante reposição ambiental no local, na razão de 1:1 (exótica), conforme Lei 
Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 33.180-056/2013 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 33.186-056/2013 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 33.996-056/2013 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 34.174-056/2013 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 34.182-056/2013 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 35.147-056/2013 – Deferido, compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), conforme Lei Municipal nº 
2.949/1989;
Protocolo nº 35.232-056/2013 – Deferido, mediante reposição ambiental no local, na razão de 1:1 (exótica), conforme Lei 
Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 35.270-056/2013 – Autorizado o transplante, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989 e
Protocolo nº 36.058-056/2013 – Autorizado poda, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.

PROCeSSO ADMInISTRATIVO DISCIPlInAR
Autos nº 005/2013
Decreto nº 996/2013
 O SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, ILMO. SR. DR. ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, nos 
termos do Decreto Municipal nº 996/2013, que versa sobre delegação de competência, arquivar o PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO DISCIPLINAR Nº  005/2013.
  Itapetininga, 06 de setembro de 2013. 

ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO
SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

DeCReTO nº 1.123, De 11 De SeTeMBRO De 2013
Regulamenta os dispositivos da Lei Complementar nº 13 de 29 de dezembro de 2003, (Código Tributário Municipal), 
Revoga o Decreto nº 872 de 11 de abril de 2012, e dispõe sobre o Sistema de Gerenciamento do ISSQN, Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica, Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, Recibo Provisório de Serviço, Declaração Eletrônica de 
Serviços, Declaração Eletrônica do Responsável Tributário e dá outras providências.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que o Poder Público, sempre que possível, deve adotar medidas tendentes à simplificação da ordem 
tributária, promovendo, inclusive, a redução de custos no cumprimento das obrigações fiscais;
CONSIDERANDO a necessidade de implementação, pela Administração Fazendária de mecanismos de controle mais 
eficazes no combate à evasão fiscal;
DECRETA:
CAPÍTULO I
Sistema de Gerenciamento do ISSQN
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Itapetininga, o Sistema de Gerenciamento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, para controle e acompanhamento da arrecadação do tributo, com as seguintes funcionalidades:
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, emitida através de sistema informatizado disponibilizado ao contribuinte;
Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, emitida através de sistema informatizado disponibilizado ao contribuinte;
Recibo Provisório de Serviço – RPS, emitido em meio eletrônico;
Declaração Eletrônica de Serviços;
Declaração Eletrônica do Responsável Tributário;
Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF;
CAPÍTULO II
Nota Fiscal De Serviços Eletrônica – NFS-e
Art. 2º Fica instituída, com fundamento no artigo 410 e seguintes da Lei Complementar nº13 de 29 de dezembro de 2003, 
a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, para o registro das operações efetuadas que gerem obrigações tributárias aos 
contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
§ 1º A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e é o documento fiscal hábil para o registro das prestações de serviços no 
âmbito municipal, inviolável, sendo opcional, quando da emissão, a assinatura com certificado digital.
§ 2º Todos os prestadores de serviços inscritos no Cadastro de Contribuintes do ISSQN ficarão obrigados à emissão das 
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços – NFS-e, conforme modelo do Anexo I.
§ 3º Ficam excluídos dessa obrigatoriedade, os contribuintes enquadrados como Microempreendedores Individuais – MEI 
de que trata o §1º do art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, optante pelo Sistema de Recolhi-
mento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional – SIMEI;
§ 4º Os novos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, cadastrados a partir da vigência do 
presente Decreto e obrigados à utilização do modelo instituído, utilizarão a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e ora 
normatizada, a partir do primeiro dia do segundo mês de referência. 

§ 5º Ficam dispensados da emissão de NFS-e as instituições financeiras, ficando obrigadas a declarar através da tela de 
escrituração do Sistema Eletrônico a receita bruta, detalhando-a por conta analítica,baseada no Plano de Contas do Banco 
Central.
Art. 3º O contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, obrigado à utilização da Nota Fiscal 
Eletrônica de Serviços -NFS-e, não poderá emitir outros modelos de documentos fiscais, sob pena de sanção por utilização 
de documentos sem autorização do fisco, sem prejuízo  do pagamento do imposto incidente pelo serviço.
Parágrafo único. Os Contribuintes obrigados à emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NFS-e, terão suas notas fiscais em meio 
físico não utilizadas canceladas.
Art. 4º O meio de acesso para o sistema de emissão de notas eletrônicas, será através do endereço eletrônico http://www.ita-
petininga.sp.gov.br, com utilização de senha. Opcionalmente, o contribuinte poderá acessar o sistema através de certificado 
digital emitido por autoridade certificadora subordinada a ICP Brasil.
Parágrafo único. O usuário para acesso inicial ao sistema será o número do CPF do responsável pela empresa, e sua senha 
será os últimos 04 (quatro) dígitos do CPF. No primeiro acesso, ao contribuinte será solicitado a alterar para uma de uso 
pessoal.
Art. 5º Na emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, através do sistema do Município de Itapetininga, o pres-
tador do serviço, poderá imprimir o documento fiscal, em quantas vias entender necessárias ou enviar o arquivo gerado por 
e-mail ao tomador do serviço, que será automaticamente reconhecido como documento fiscal.
§ 1° Para a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, é obrigatória a identificação do tomador de serviços, 
ressalvados os casos descritos no art. 10 do referido decreto, independentemente do imposto ter sido retido ou não.
§ 2° As operações efetuadas através da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, estarão dispensadas de posterior apre-
sentação das Declarações de Serviços.
Art. 6º O tomador do serviço ou qualquer interessado que receber Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, poderá 
certificar-se da validade da mesma através do endereço eletrônico http://www.itapetininga.sp.gov.br.
Art. 7º A solicitação de cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, poderá ser efetuada através do sistema 
ou mediante a abertura de processo administrativo a critério da autoridade fiscal.
Art. 8º Para fins do disposto neste capítulo, fica aprovado o modelo de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, conforme 
Anexo I, contendo as seguintes informações:
Brasão e dados do Município de Itapetininga;
Denominação NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;
Identificação da Nota Fiscal e RPS
CPF/CNPJ;
Natureza da Operação
Data e hora da emissão;
Código de verificação;
Número da nota;
Número RPS;
Série RPS;
Data de Emissão.
Identificação do prestador de serviços, com:
CPF/CNPJ;
Inscrição Municipal;
Razão social;
Nome fantasia;
Endereço;
Telefone;
 E-mail.
Identificação do tomador de serviços, com:
CPF/CNPJ;
Inscrição Municipal;
Razão social;
Nome fantasia;
Endereço;
Telefone;
E-mail.
Discriminação dos serviços;
Dados para apuração do ISSQN, com :
Identificação da atividade do Município;
Alíquota;
Identificação do item da Lei Complementar Federal nº. 116/2003;
Identificação do Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE;
Valor Total dos Serviços;
Desconto Condicionado;
Desconto Incondicionado;
Dedução da base de cálculo, conforme disposição legal e dependendo do tipo da atividade prestacional exercida; 
Base de cálculo;
Total do ISSQN;
Indicação do ISS Retido;
Valores das retenções de impostos:
PIS;
COFINS;
INSS;
IRRF;
CSLL;
ISSQN Retido;
Outras retenções;
Valor líquido da nota.
Informações Adicionais
Art. 9º A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e poderá ser emitida através de integração entre o sistema informatizado 
de gestão comercial do contribuinte e o sistema de emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica do Município de Itape-
tininga. 
§ 1º O modelo operacional e as especificações dos arquivos de integração seguirão as especificações estabelecidas no 
manual de integração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e definidas no âmbito do SPED – Sistema Público de 
Escrituração Digital, disponível no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil.
§ 2º Os serviços de integração disponibilizados pela rede mundial de computadores serão os seguintes:
Recepção e Processamento de Lote de RPS;
Consulta de Situação de Lote de RPS;
Consulta de NFS-e por RPS;
Consulta de Lote de RPS;
Consulta de NFS-e;
Cancelamento de NFS-e;
Art. 10 Ficam dispensados da emissão de NFS-e para cada operação os prestadores dos serviços a seguir relacionados, 
devendo emitir a NFS-e, englobando os serviços prestados no período, sem preencher o tomador do serviço, na seguinte 
conformidade:
Pelo menos uma NFS-e mensal, nos casos de cobrança por meio de carnês ou boletos mensais, mantendo relatório referente 
aos tomadores de serviços pertinentes à NFS-e emitida, para os serviços de:
Planos ou convênios de saúde;
Planos ou convênios funerários;
Educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer natureza;
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
Consórcios de estradas de rodagem;
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Pelo menos uma NFS-e diária, discriminando a quantidade e o preço de cada operação, para os serviços de:
Transporte municipal;
Lavagem rápida de veículos;
Agência de correios;
Diversões, lazer, entretenimento e congêneres;
Estacionamento de veículos;
Administradora de cartões de crédito ou débito;
Subitens 6.01, 6.02 e 6.03 da lista de serviços constante do artigo 84 da Lei Complementar nº. 13 de 29/12/2003;
Serviços constantes no item 13 da lista de serviços constante do artigo 84 da Lei Complementar nº. 13 de 29/12/2003, 
exceto o 13.05;
Serviços relativos a Hotelaria;
Serviços constantes no item 23 da lista de serviços constante do artigo 84 da Lei Complementar nº. 13 de 29/12/2003;
Pelo menos uma nota fiscal por decêndio discriminando os serviços prestados de conformidade com o relatório fornecido 
pela Caixa Econômica Federal discriminando os serviços prestados pelas casas lotéricas.
§ 1º Caso haja solicitação do contribuinte a empresa prestadora de serviços deverá emitir prontamente a nota fiscal.
§ 2º A Secretaria Municipal de Administração e Finanças poderá baixar instruções complementares relativas ao disposto 
neste artigo.
Art.11 O contribuinte poderá retroagir a data emissão da nota fiscal de serviços eletrônica em até 20 (vinte) dias.
CAPÍTULO III
Da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica
Art. 12 A Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica será utilizada para o registro das operações de prestação de serviço tribu-
tadas pelo ISSQN, das pessoas físicas ou jurídicas inscritas ou não no cadastro fiscal de prestadores de serviços.
§ 1º O tomador do serviço ou qualquer interessado que receber Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica deverá certificar a 
validade da mesma através do endereço eletrônico http://www.itapetininga.sp.gov.br.
§ 2º A solicitação da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica poderá ser feita na Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças ou através do endereço eletrônico do portal do Município de Itapetininga, mediante cadastro prévio e obtenção 
de senha de acesso.
§ 3º Quando a solicitação da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, ocorrer na Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças o contribuinte deverá apresentar cópia dos seus documentos de identificação e comprovante de endereço.
Art. 13 A Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica emitida estará disponível e poderá ser consultada publicamente no 
sistema no prazo de 05 (cinco) anos da data de sua emissão.
Art. 14 A Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica será fornecida com o preenchimento dos campos que identificam a 
operação de prestação de serviço e com destaque do ISSQN devido.
Art. 15 A disponibilização ou fornecimento da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica fica condicionada ao prévio reco-
lhimento do ISSQN e compensação da guia referente ao serviço que constar na nota fiscal solicitada.
Parágrafo único. A guia para o recolhimento do ISSQN previsto no caput será disponibilizada ou fornecida quando da 
solicitação da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica.
Art. 16 O ISSQN referente à Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica cancelada poderá ser aproveitado não necessitando 
de processo administrativo, quando da emissão de nova Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica caso o ISSQN da nova 
Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica seja igual ou maior que o ISSQN da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica 
cancelada.
Art. 17 Será emitida guia de recolhimento pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças com a diferença do 
imposto, somente para o caso do ISSQN da nova Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, ser maior do que o ISSQN da 
Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica cancelada.
Art. 18 Necessitará de processo administrativo para utilização ou devolução do crédito tributário contido na guia de reco-
lhimento referente à Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica cancelada, quando o ISSQN da nova Nota Fiscal de Serviço 
Avulsa Eletrônica, for menor do que a Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, cancelada ou o contribuinte não for emitir 
nova Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica.
Art. 19 No caso de utilização de Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, o recolhimento do ISSQN devido pela presta-
ção de serviço a que se refere à Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, solicitada, é condição para disponibilização ou 
fornecimento da mesma.
Parágrafo único. A guia para o recolhimento do ISSQN previsto no caput será disponibilizado ou fornecido quando da 
solicitação da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica.
Art. 20 Ficam revogados os regimes especiais concedidos para emissão de notas fiscais conjugadas.
Parágrafo único. Os contribuintes enquadrados na situação prevista no caput deverão emitir a NFS-e para os serviços pres-
tados, nos termos deste Decreto, e emitir os demais documentos fiscais de outras operações separadamente.
CAPÍTULO IV
Recibo Provisório de Serviço – RPS
Art. 21 No caso de impedimento da emissão em tempo real da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, o prestador de 
serviço emitirá Recibo Provisório de Serviço - RPS, em meio eletrônico.
§ 1º O Recibo Provisório de Serviço poderá ser emitido através de sistema próprio de gestão comercial do contribuinte que 
utilizar a integração para conversão do RPS em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
§ 2º Para controle da Administração Tributária, só serão válidos os RPS do sistema próprio de gestão comercial do contri-
buinte, que forem autorizados pela autoridade fiscal, mediante solicitação através do Sistema Eletrônico de Gestão Tributá-
ria do Município de Itapetininga, sendo que o RPS deverá ser numerado obrigatoriamente em ordem crescente, sequencial, 
a partir do número 1 (um).
§ 3º O RPS – Recibo Provisório de Serviços emitido pelo sistema comercial do contribuinte, deverá conter o número de 
controle fornecido pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, como também todos os dados obrigatórios para 
emissão da NFS-e. 
§ 4º O modelo operacional e as especificações dos arquivos de integração seguirão as normas estabelecidas no manual de 
integração da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e definidas no âmbito do SPED – Sistema Público de Escrituração 
Digital, disponível no endereço eletrônico www1.receita.fazenda.gov.br . 
§ 5º Os serviços de integração disponibilizados pela rede mundial de computadores serão os seguintes:
Recepção e Processamento de Lote de RPS.
Consulta de Situação de RPS.
Consulta de NFS-e por RPS.
Consulta de Lote de RPS.
Art. 22 Os arquivos eletrônicos dos RPS deverão ser transmitidos para o Sistema de Emissão de NFS-e, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da data da emissão, a fim de ser convertido em Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. 
§ 1° O prazo previsto no “caput” deste artigo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do Recibo Provisório de Serviço - RPS, 
podendo ser postergado caso vença em dia não útil, transcorrido este prazo, o Recibo Provisório de Serviço - RPS perderá 
a validade.
§ 2° A não transmissão dos Recibos Provisórios de Serviço - RPS para conversão em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 
- NFS-e, ou a transmissão fora do prazo sujeitará o prestador de serviço às penalidades previstas na legislação em vigor.
§ 3° A não substituição do Recibo Provisório de Serviço - RPS pela Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, será equi-
parada a não emissão de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, sujeitará o contribuinte ao pagamento do imposto e à 
aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor, além das multas decorrentes do não recolhimento da obrigação 
principal e da imputação do crime de sonegação fiscal conforme previsto na Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro 
de1990, que define os Crimes Contra a Ordem Tributária.
Art. 23 Para fins do disposto neste Capítulo, fica aprovado o modelo do Recibo Provisório de Serviço – RPS, conforme 
Anexo II, devendo ser emitido obrigatoriamente, com todos os dados necessários para a emissão da Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica - NFS-e, sendo que os números sequenciais serão gerados eletronicamente pelo Sistema da Secretaria Municipal 
de Administração e Finanças aprovado por este Decreto. 
Parágrafo único. Havendo indício ou fundada suspeita de que a emissão do Recibo Provisório de Serviço - RPS esteja 
impossibilitando a perfeita apuração dos serviços prestados, da receita auferida ou do imposto devido, serão aplicadas 
as sanções previstas na legislação em vigor, sujeitando, ainda, o contribuinte à imputação do crime de sonegação fiscal 
conforme previsto na Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de1990, que define os Crimes Contra a Ordem Tributária.
CAPÍTULO V
Da Declaração Eletrônica De Serviços
Art. 24 O sujeito passivo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, inscrito no Cadastro Fiscal de Prestadores de 

Serviços fica obrigado a realizar a declaração eletrônica do movimento econômico relativos a todas as operações de presta-
ção de serviços, nos termos da Lei Complementar nº. 013, de 29 de dezembro de 2003.
§ 1° Os contribuintes que emitem Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e, ficam dispensados de proceder à declaração, 
uma vez que a emissão do documento fiscal em meio eletrônico produz o mesmo efeito. 
§ 2° A autoridade fiscal poderá dispensar da declaração eletrônica as pessoas a que se refere o “caput” deste artigo, indi-
vidualmente, por atividade ou grupo de atividades, segundo critérios que estabeleçam a melhor forma de obter os dados. 
Art. 25 A declaração eletrônica de serviços consiste no registro mensal das informações econômico-fiscais, decorrentes de 
serviços prestados ou tomados, por sistema de processamento eletrônico de dados, relativamente:
às Notas Fiscais emitidas;
às Notas Fiscais anuladas;
às Notas Fiscais extraviadas;
às Notas Fiscais vencidas e não emitidas;
aos Cupons Fiscais;
às Notas Fiscais, aos recibos e outros documentos referentes a serviços tomados;
aos valores do ISSQN referentes ao movimento econômico, e retido na condição de Substituto ou Responsável Tributário;
à ausência de movimento econômico, quando for o caso;
à movimentação econômica para as empresas que executem as atividades de intermediação financeira, administração de 
cartões de crédito, administração de consórcio e educação;
aos dados cadastrais.
§ 1º A declaração eletrônica deverá ser realizada, mensalmente, até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente à prestação dos 
serviços, através de programa específico acessível no endereço eletrônico http://www.itapetininga.sp.gov.br . 
§ 2º A veracidade dos dados declarados é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, ficando as informações sujeitas à 
homologação fiscal.
CAPÍTULO VI
Da Declaração Eletrônica do Responsável Tributário
Art. 26 São responsáveis tributários pela retenção e pelo recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN, nos termos dos art. 89 e 118 Lei Complementar nº. 13 de 29 de dezembro de 2003, as pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, que contratarem ou utilizarem serviços de empresas cadastradas ou não no Município de Itapetininga e 
dentre essas tiverem atividade elencada na Lista de Serviços anexa ao Código Tributário Municipal.
§ 1º O valor do imposto a ser retido pelo responsável tributário, do prestador de serviço, será calculado com a aplicação das 
alíquotas previstas na Lista de Serviços citada no caput deste artigo, incidentes sobre o preço do serviço.
§ 2º A retenção deverá ocorrer no ato da prestação do serviço, fazendo-se o recolhimento aos cofres da Fazenda Pública 
Municipal, até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente, em guia de recolhimento emitida pelo sistema informatizado.
§ 3º O responsável tributário, a que se refere este artigo, fornecerá ao prestador de serviços o recibo de retenção na fonte do 
valor do imposto.
§ 4º O responsável tributário deverá efetuar a retenção de todos os serviços por ele contratados.
Art. 27 Os tomadores e intermediários de serviços deverão realizar através do sistema, até o dia 20 (vinte) do mês subse-
qüente àquele em que ocorreu a prestação de serviço, a declaração eletrônica dos serviços contratados. 
Paragrafo único. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças poderá dispensar da declaração eletrônica as pessoas 
a que se refere o “caput” deste artigo, individualmente, por atividade ou grupo de atividades, segundo critérios que estabe-
leçam a melhor forma de obter os dados.
Art. 28 A responsabilidade prevista neste Decreto é imputada a todas as pessoas físicas e jurídicas, ainda que alcançadas por 
imunidade ou por isenção tributária.
CAPÍTULO VII
Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DES-IF.
Art. 29. Fica instituída a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DES-IF, documento fiscal digital 
destinado a registrar as operações e a apuração do ISSQN devido pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
§ 1º Os prestadores de serviços de que trata este artigo ficam obrigados ao cumprimento da obrigação acessória nele pre-
vista, que consiste em:
I - geração da DES-IF na periodicidade prevista;
II - entrega da DES-IF ao fisco na forma e prazo estabelecido;
III - guarda da DES-IF pelo prazo estabelecido.
§ 2º A geração e a transmissão da DES-IF, sua validação e certificação digital, serão feitas por meio de sistemas informa-
tizados, disponibilizados aos contribuintes para a importação de dados que a compõem das bases de dados da Instituição 
Financeira e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e as demais pessoas jurídicas 
obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
§ 3º A validade jurídica da DES-IF é assegurada pela certificação e assinatura digital no padrão da Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas Brasileiras – ICP Brasil, garantindo segurança, não repúdio e integridade das informações declaradas ao fisco.
§ 4º A DES-IF é um documento fiscal exclusivamente digital, constituído dos seguintes módulos:
I - Módulo de Apuração Mensal do ISSQN: deverá ser gerado mensalmente e entregue ao fisco até o dia 20 do mês seguinte 
ao de competência dos dados declarados, contendo: 
o conjunto de informações que demonstram a apuração da receita tributável por subtítulo contábil;
o conjunto de informações que demonstram a apuração do ISSQN mensal;
a informação, se for o caso, de ausência de movimento, por dependência ou por instituição.
II - Módulo Demonstrativo Contábil: deverá ser entregue anualmente ao fisco até o dia 20 do mês de julho do ano seguinte 
ao ano de competência dos dados declarados, contendo: 
os Balancetes Analíticos Mensais;
o Demonstrativo de rateio de resultados internos.
III - Módulo de Informações Comuns aos Municípios: deverá ser entregue anualmente ao fisco até o dia 20 do mês de 
fevereiro do ano seguinte ao ano de competência dos dados declarados, contendo: 
o Plano geral de contas comentado – PGCC;
a Tabela de tarifas de serviços da instituição;
a Tabela de identificação de serviços de remuneração variável;
IV - Módulo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis: deverá ser gerado anualmente até o dia 20 do mês de 
julho do ano seguinte ao de competência dos dados declarados e entregue ao fisco, mediante solicitação, em até 15 (quinze) 
dias, contendo as informações das partidas dos lançamentos contábeis. 
§ 5º Portaria do Secretário Municipal de Administração e Finanças disciplinará a geração, a estrutura de dados, a entrega e 
a guarda da DES-IF.
§ 6º Os contribuintes que não cumprirem as obrigações previstas neste artigo ficam sujeitos às penalidades previstas na 
legislação tributária municipal do Município de Itapetininga.
Art. 30. A utilização da DES-IF pelas instituições financeiras e equiparadas é obrigatória a partir de 21 de julho de 2013.
CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais
Art. 31. As infrações resultantes do não cumprimento das disposições deste Decreto, quando apuradas através de procedi-
mento administrativo, serão punidas com a aplicação das multas definidas na legislação municipal.
Art.32. A comunicação entre os usuários do sistema e a Prefeitura será feita por meio de recursos do próprio sistema ou de 
e-mail cadastrado pelo contribuinte.
Art. 33. Demais situações não previstas neste Decreto serão resolvidas por meio de normas complementares emitidas pela 
Secretaria de Administração e Finanças.
Art. 34. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o De-
creto nº 872 de 11 de abril de 2012.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos onze dias de setembro de 2013.

LUIz PAULO RIbEIRO DA SILvA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS
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ANEXO I
Modelo da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e

DeCReTO nº 1.124, De 11 De SeTeMBRO De 2013
Aprova o sistema informatizado destinado a gerar a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF 
e contém outras providências.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 37837-060/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, 
Decreta:
Art. 1° Ficam aprovados os sistemas informatizados destinados a validar, assinar e transmitir os arquivos que compõem 
a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF, de utilização obrigatória para as instituições 
financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central – BACEN, e as demais Pessoas Jurídicas obrigadas 
a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
Art. 2º A DES-IF será gerada em conformidade com as especificações constantes dos Anexos deste Decreto.
Art. 3º A DES-IF será transmitida somente através do Sistema de Gerenciamento de ISS Online do município de Itapeti-
ninga.
Art. 4º O cumprimento da obrigação só se completa com a geração do Protocolo de Entrega pela Administração Fazendá-
ria, cabendo ao contribuinte a responsabilidade pela sua obtenção através do Sistema de Gerenciamento de ISS Online do 
município de Itapetininga que pode ser acessado através do endereço http://www.itapetininga.sp.gov.br.
Art. 5º Todos os arquivos que compõem a DES-IF, inclusive o Protocolo de entrega, deverão ser guardados pelo contribuin-
te pelo prazo de cinco anos.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos onze dias de setembro de 2013.

LUIz PAULO RIbEIRO DA SILvA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS

ANEXO I
ESPECIFICAçÕES GERAIS
Conceito 
A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é um documento fiscal de existência exclusi-
vamente digital, para registrar a apuração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e as operações das 
Instituições Financeiras e equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN) e demais Pessoas Jurídicas 

ANEXO II 
Recibo Provisório de Serviço – RPS

obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
A geração do arquivo da DES-IF é feita pelo contribuinte utilizando as tabelas e a documentação para a construção dos 
arquivos, disponibilizadas no site do Município de Itapetininga – http://www.itapetininga.sp.gov.br, através do aplicativo 
de gestão do ISSQN.
Para cada módulo da DES-IF deverá ser gerado um único arquivo com todos os dados da instituição no município de Itape-
tininga. Os arquivos são todos no formato TXT e devem ser construídos conforme as especificações técnicas dos Anexos.
A obrigação da entrega do arquivo DES-IF só será considerada cumprida no ato da geração do Protocolo, independente-
mente do recebimento deste pelo contribuinte e de sua confirmação, não sendo admitidas declarações complementares.
Para a geração do arquivo DES-IF, o contribuinte deverá seguir o seguinte fluxo: 
A Instituição Financeira acessa o endereço eletrônico http://www.itapetininga.sp.gov.br e clique no link de gestão de Nota 
Fiscal Eletrônica/ISSQN;
A Instituição extrai de sua contabilidade, através de sistemas próprios, o arquivo conforme a estrutura deste documento;
O sistema importa o arquivo gerado pela Instituição;
O sistema executa as rotinas de consistências necessárias através do cruzamento das informações contidas no arquivo e 
tabelas disponibilizadas pelo Fisco Municipal;
A Instituição, através do sistema, visualiza resumo e informações do arquivo importado;
O representante legal da Instituição, através do sistema, assina digitalmente o arquivo gerado pela Instituição;
O sistema grava a DES-IF;
Serviços disponibilizados para a geração da DES-IF
O sistema de gestão do ISSQN disponibiliza aos contribuintes que estão obrigados a realizar a Declaração Eletrônica de 
Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) os seguintes serviços: 
Importação de arquivos;
Validação da DES-IF;
Relatórios de erros;
Segurança com rotinas de assinatura, certificação e criptografia da DES-IF. A assinatura digital utilizada pelo contribuinte 
deve ser fornecida por entidade certificadora vinculada ao ICP-BRASIL, uma vez que a DES-IF deverá ser assinada digi-
talmente pela instituição ou procurador;
Transmissão da DES-IF com procedimentos de verificação da certificação e assinatura digital no envio da DES-IF, rece-
bimento de protocolo de entrega ou notificação de rejeição, caso certificação digital esteja expirada ou remetente não seja 
autorizado;
Atualização de tabelas do fisco com procedimentos de recebimento e atualização de tabelas do fisco pelo aplicativo do 
contribuinte;
Visualização do total do ISSQN mensal a recolher; 
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Gravação da DES-IF;
Transmissão via protocolo TCP-IP;
Recebimento do protocolo com a visualização e impressão do protocolo de entrega da DES-IF através do sistema de gestão 
do ISSQN.
Estrutura dos arquivos DES-IF
O contribuinte deverá gerar um arquivo único por módulo de declaração contendo os registros, conforme leiaute definido 
nos demais anexos, construído obrigatoriamente no padrão de codificação UTF-8, formato TXT, com as seguintes delimi-
tações:

Tipo Delimitador

Símbolo Descrição

Campo | Pipeline

Multivalor § Parágrafo

Subvalor £ Libra

Os caracteres usados como delimitadores de campo, multivalor e subvalor não podem fazer parte do conteúdo de campos, 
sendo de uso restrito para a função de delimitador. Não é necessário que se complete com zeros ou espaços os valores infor-
mados para os campos numéricos e alfanuméricos, respectivamente, de forma a obter o tamanho definido para cada campo. 
Os arquivos da DES-IF devem seguir o seguinte leiaute:

Título Nome Descrição

Nº Número Indica o número do campo.

Campo Campo Indica o mnemônico do campo.

Descrição Descrição Indica a descrição da informação requerida no campo respectivo.

Oc Ocorrência Número de vezes que a informação pode ser apresentada.

Obr Obrigatório Obrigatoriedade de preenchimento.

Tipo Tipo

N – Numérico
C – Caracteres
Campos cujo padrão é “AnoMes” (aaaamm), excluindo-se quaisquer 
caracteres de separação (tais como “.”, “/“, “-”);
Devem ser informados conforme o padrão “Ano” (aaaa);
D – Data equivale a numérico de 8 caracteres, padrão “AnoMesDia”, 
formato aaaammdd, excluindo-se quaisquer caracteres de separação 
(tais como “.”, “/“, “-” etc.) e preenchido com zeros à esquerda

Tam Tamanho

Quantidade máxima de caracteres ou precisão numérica, dependendo 
do tipo de informação.
16,2 = 14 inteiros e 2 decimais - Formato: 99999999999999,99. 
Utilizar “,” (vírgula) como separador de casa decimal e “-“ (traço) 
para identificar valor negativo. Não utilizar separadores de milhar ou 
quaisquer outros caracteres
IMPORTANTE: Para cálculo do imposto, o resultado da operação 
deve ter somente dois dígitos decimais. O uso do arredondamento é 
definido pelo município e deve ser indicado no campo 15 do Registro 
0000 (Tipo_Arred) , sendo 1 – Arredondado e 2 - Truncado.
Exemplos:
Resultado            Arredondado            Truncado

0,0049999           0,005                            0,008
0,00                     0,01                              0,01
0,00                     0,00                              0,00

Regra de preenchimento
Regra de
preenchimento Descrição das regras complementares para preenchimento do campo.

Erro Alerta Erro Alerta

Código da mensagem de erro ou alerta, conforme Anexo vi – Tabela 
de Mensagens de Erro e Alerta
Códigos começados com “E” representam ‘Erro’ e “A”, ‘Alerta’, sen-
do que o erro impede a geração da Declaração e o alerta não impede.

ANEXO II
MÓDULO APURAçãO MENSAL DO ISSQN
1 – MÓDULO DE APURAçãO MENSAL DO ISSQN
A DES-IF conta com o módulo de apuração mensal do ISSQN, no qual são declarados os demonstrativos de apuração 
mensal do ISSQN da Instituição Financeira no município, destacando a receita tributável por subtítulo contábil e alíquota, 
deduções legais, incentivos fiscais, processos de suspensão da exigibilidade, bem como todos os demais dados que integram 
a apuração do imposto.
Os arquivos gerados pelo contribuinte devem ser entregues até o dia 20 do mês seguinte ao mês da competência dos dados 
declarados, em um arquivo único, conforme estrutura especificada no Anexo I.
De modo mais geral o Módulo de Apuração Mensal do ISSQN conta com a seguinte estrutura: 

REGISTRO 0000 - Identificação da declaração: é o conjunto de informações que identificam a Ins-
tituição Financeira, módulo da declaração, competência e opção de consolidação. Possui uma única 
ocorrência por arquivo, sendo obrigatoriamente o primeiro registro desse módulo.

REGISTRO 0400 - Identificação da instituição: é o conjunto de informações que identificam a estru-
tura da Instituição, o detalhamento dos dados cadastrais e tipo da declaração. 
REGISTRO 0430 - Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo: é o conjunto de informações que identifica a apuração, por Subtítulo, da receita tributável 
mensal por alíquota e imposto devido, onde deverão ser informados mensalmente todos os Subtítulos 
sujeitos à incidência do ISSQN que tiveram movimentação no período.
REGISTRO 0440 - Demonstrativo da apuração do ISSQN mensal a recolher: é o conjunto de infor-
mações que identificam a apuração do ISSQN mensal a recolher com as devidas deduções e ajustes 
na receita declarada, incentivos autorizados em lei e depósitos judiciais. Os créditos a compensar só 
poderão ser referentes a pagamento a maior de ISSQN em competências anteriores ao aproveitamento 
do crédito, nos termos da legislação municipal. É o resultado da consolidação do Registro Demons-
trativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo agrupado conforme 
definido em legislação municipal e informado no campo tipo da consolidação (Tipo_Cnso) do Regis-
tro Identificação da declaração, a saber: 

Tipo de consolidação Descrição Campo de agrupamento

1 Instituição e alíquota Aliq_issqn

2 – LEIAUTE DOS REGISTROS DO MÓDULO DE APURAçãO MENSAL DO ISSQN
2.1 – Leiaute da Identificação da Declaração (Registro 0000)
Nesse registro é feita a identificação da declaração para a abertura do arquivo digital, com a identifi-
cação da Instituição e da declaração. 
Observações:
Registro obrigatório
Nível hierárquico – 0
Ocorrência: um (por arquivo)
Conjunto de campos único por linha no arquivo: não há

N Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

1 Num_Linha
Número sequencial que identifica a 
linha do arquivo. 1-1 S N 6

Iniciada com 1 no primeiro 
registro e mantida a sequência 
em +1 para todos os demais 
registros

EG003
EG008
EG009
EG013

2 Reg Texto fixo contendo ‘0000’ 1-1 S C 4

ED035
EG009
EG012
EG014
ED037

3 CNPJ

Identificação da Instituição com-
posta dos 8 primeiros algarismos 
do CNPJ 1-1 S C 8 Sem máscara de formatação

ED001
EG009

4 Nome Razão Social da Instituição 1-1 S C 100
ED002
EG009

5 Tipo_Inti

Identifica o tipo de Instituição a 
qual se refere esta declaração, con-
forme Tabela de Títulos (Anexo 
vii) 1-1 S C 1

Deve pertencer à Tabela de 
Títulos (Anexo VII)

ED003
ED020
EG009

6 Cod_Munc

Código do município onde será 
entregue a declaração (Tabela de 
Municípios do IBGE) 1-1 S N 7

Deve existir na Tabela de Mu-
nicípios do IBGE (Anexo viii)

EG001
EG008
EG009 
EG010

7
Ano_Mes_

Inic_Cmpe
Ano e mês de início competência 
da declaração. Formato: aaaamm 1-1 S C 6

Ano e mês válidos
Modu_Decl = 1 º Mês deve 
ser igual a 01 (janeiro), exceto 
para início de atividades em 
mês diferente de janeiro.
Modu_Decl = 3 º Mês deve 
ser igual a 01 (janeiro), exceto 
para:
início de atividades em mês 
diferente de janeiro
em caso de alteração do 
PGCC e tabelas dentro do 
exercício,informar início da 
vigência.
Ano não pode ser inferior a 10 
anos ou maior que o corrente

A002
A007
ED004
ED005
EG007
EG009

8
Ano_Mes_

Fim_Cmpe

Ano e mês de fim da competência 
da declaração.
Formato: aaaamm 1-1 S C 6

Ano e mês válidos
Modu_Decl = 1 ou 3º Mês 
deve ser igual a 12 (dezem-
bro) e ano igual ao ano de 
Ano_Mes_Inic_Cmpe, exceto 
para empresa que encerrou 
sua atividade antes do mês de 
dezembro
Modu_Decl = 2 º deve ser 
igual a Ano_Mes_Inic_Cmpe

A001
ED004
ED005
ED023
ED052
EG007
EG009

9 Modu_Decl

Módulo da declaração.
1 – Demonstrativo Contábil
2 – Apuração Mensal do ISSQN
3 – Informações Comuns aos Mu-
nicípios 1-1 S N 1

ED014
ED015
EG008
EG009

10 Tipo_Decl
Identificação do tipo da declaração
1 – Normal 1-1 S N 1

Modu_Decl = 3 º Tipo deve 
ser igual a 1 (Normal)

ED006
ED018
ED046
EG008
EG009

11
Prtc_Decl_

Ante
Protocolo da declaração a ser retifi-
cada ou complementada 0-1 N C 30

Não deve ser informado para 
Tipo_Decl igual a 1 (Normal)

ED024
ED025
ED026 
EG009
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N Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

12 Tipo_Cnso

Indica o tipo da consolidação para 
fins de apuração do imposto men-
sal a recolher
1 – Instituição e alíquota

0-1 N N 1

Modu_Decl = 1 ou 3 º Tipo 
não deve ser informado
Modu_Decl = 2 º Tipo deve 
ser informado.

ED012
ED021
ED022 
ED031
ED047
EG008
EG009

13
CNPJ_

Resp_Rclh

6 últimos algarismos do CNPJ da 
instituição financeira responsável 
pelo recolhimento do ISSQN, in-
clusive dígito verificador e sem 
máscara de formatação. 0-1 N C 6

Modu_Decl = 1 ou 3 º CNPJ 
responsável pelo recolhimen-
to não deve ser informado
Modu_Decl = 2 º CNPJ res-
ponsável pelo recolhimento 
deve ser informado conforme 
regra de tipo de consolidação.
Validar dígito verificador, 
concatenando com CNPJ do 
Registro de Identificação da 
declaração para formação do 
número completo.
Deve existir no Registro de 
Identificação da instituição, 
com contabilidade própria e 
pertencer ao município da en-
trega da declaração
Obrigatório se Tipo_Cnso 
igual a 1 – “Instituição e 
alíquota” ou se não houver 
ocorrências do  Registro de 
Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN 
mensal devido por Subtítulo

ED013 
ED019
ED032
ED033
ED034
ED048 
ED051
EG004
EG009

14 Idn_Versao Identificador da versão da DES-IF 1-1 S C 10

Deve conter o número da ver-
são atual da DES-IF no muni-
cípio

ED042
ED043 
EG009

15 Tipo_Arred

Tipo do arredondamento de cálculo 
dos valores:
1 – Arredondado 0-1 N N 1

Modu_Decl = 1 ou 3 ‘ Tipo 
não deve ser informado
Modu_Decl = 2 ‘ Tipo deve 
ser informado.

ED044
ED045
ED049
EG008
EG009

2.2 – Leiaute da Identificação da Instituição (Registro 0400)
Este registro contém as informações que identificam a estrutura da Instituição, o detalhamento dos 
dados cadastrais e tipo da declaração. 
Observações:
Registro obrigatório
Nível hierárquico – 1
Ocorrência: um (por arquivo) 
Conjunto de campos único por linha no arquivo: 
Cod_Depe

Nº Campo Descrição Oc Obr Tip. Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

1 Num_Linha
Número sequencial que identifica 
a linha do arquivo. 1-1 S N 6

Iniciada com 1 no primei-
ro registro e mantida a se-
quência em +1 para todos 
os demais registros

EG003
EG008
EG009
EG013

2 Reg Texto fixo contendo ‘0400’ 1-1 S C 4

ED036
ED050
EG009
EG012
EG014

3 Cod_Depe

Inscrição Municipal da Instituição 
Financeira. Caso não exista Inscri-
ção Municipal, deve ser utilizado 
o código interno de identificação 1-1 S C 15

Não pode ter mais de uma 
ocorrência para a decla-
ração

EG002
EG009
ED028
ED039

4 Indr_Insc_Munl

Indica se Inscrição Municipal foi 
informada no campo Cod_Depe
1 – Inscrição Municipal
2 – Código interno da Instituição 1-1 S N 1

ED007
ED041
EG008
EG009

5 CNPJ_Proprio

Identificação da Instituição com-
posta dos 6 últimos algarismos 
do CNPJ, inclusive com dígito 
verificador e sem máscara de for-
matação. 0-1 N C 6

Validar dígito verificador, 
concatenando com CNPJ 
do Registro de Identifi-
cação da declaração para 
formação do número 
completo

EG004
EG009
ED029

6 Tipo_Depe

Identificação do tipo de instituição 
da Instituição, conforme Tabela de 
Tipos de Instituição 1-1 S N 2

Deve existir na Tabela 
de Tipos de Instituição 
(Anexo ix)

ED008
ED017
EG008
EG009

7 Endr_Depe
Endereço (logradouro, número, 
complemento, bairro). 0-1 N C 100

Obrigatório se Indr_Insc_
Munl igual a 2 (Código 
interno da Instituição)

ED009
EG009

8 CNPJ_Unif

Identificação da Instituição com-
posta dos 6 últimos algarismos do 
CNPJ da Instituição responsável 
junto ao BACEN, inclusive com 
dígito verificador e sem máscara 
de formatação. 1-1 S C 6

Validar dígito verificador, 
concatenando com CNPJ 
do Registro de Identifi-
cação da declaração para 
formação do número 
completo

ED038
ED040
EG004
EG009

Nº Campo Descrição Oc Obr Tip. Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

9 Cod_Munc

Código do município onde está es-
tabelecida a Instituição Financeira 
(Tabela de Municípios do IBGE), 
se exterior colocar 9999999 1-1 S N 7

Deve existir na Tabela 
de Municípios do IBGE 
(Anexo VIII), se diferente 
de 9999999

EG001
EG008
EG009
EG010

10 Ctbl_Propria

Identifica se declarante possui 
contabilidade própria
1 – Sim
2 – Não 1-1 S C 1

Se CNJP_Propria igual 
CNPJ_Unif e instituição 
não for paralisada, Ctbl_
Propria deve ser igual a 1 
(Sim)

A005
ED016
EG009
EM010

11 Dat_Inic_Para

Data de início da paralisação co-
municada ao BACEN. Formato: 
aaaammdd 0-1 N D

Data válida
Deve ser anterior à Ano_
Mes_Fim_Cmpe do Re-
gistro de Identificação da 
declaração
Data não pode ser supe-
rior a 10 anos que o cor-
rente

A006
EG005
EG009
ED030

12 Dat_Fim_Para

Data de fim da paralisação co-
municada ao BACEN. Formato: 
aaaammdd 0-1 N D

Data válida.
Preenchido somente se 
Dat_Inic_Para for infor-
mada
Deve ser superior a Dat_
Inic_Para
Deve ser anterior a Ano_
Mes_Fim_Cmpe do Re-
gistro de Identificação da 
declaração
Diferença entre Dat_Inic_
Para e Dat_Fim_Para não 
pode ser superior a 180 
dias

A003
ED010
ED011
ED027
EG005
EG009

13 Ben_Aliq
Incentivo fiscal por redução de 
alíquota 1-1 N N 1

Indica que esta instituição 
possui beneficio legal de 
redução de alíquota, sen-
do:
0: não possui incentivo
1: possui incentivo;
“As instituiçãos que usu-
fruírem desse beneficio 
deverão utilizar a alíquota 
constante da coluna “alí-
quota reduzida” da tabela 
de código de tributação 
do município.

EG008
EG009
EG012
ED053
A010

2.3. Leiaute do Demonstrativo da Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal Devido por 
Subtítulo (Registro 0430)
Nesse registro deve ser informado um registro para cada subtítulo de cada instituição com contabili-
dade própria, movimentado no período e cuja receita refere-se à prestação de serviços. No caso de um 
subtítulo conter receitas sujeitas a alíquotas diferentes, devem ser informados tantos registros para o 
subtítulo quantas forem as alíquotas incidentes.
Observações:
Registro não obrigatório
Nível hierárquico – 2
Ocorrência: vários (por arquivo) 
Conjunto de campos único por linha no arquivo: 
Cod_Depe
Sub_Titu
Cod_Trib_DESIF
Aliq_ISSQN

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

1 Num_Linha

Número sequencial que 
identifica a linha do ar-
quivo. 1-1 S N 6

Iniciada com 1 no primeiro 
registro e mantida a sequência 
em +1 para todos os demais re-
gistros

EG003
EG008
EG009
EG013

2 Reg
Texto fixo contendo 
‘0430’ 1-1 S C 4

Obrigatório se instituição não 
estiver paralisada e tiver conta-
bilidade própria

EG009
EG012
EG014

3
Cod_Depe

Inscrição Municipal da 
Instituição. Caso não 
exista Inscrição Munici-
pal, deve ser utilizado o 
código interno de identi-
ficação da instituição 1-1 S C 15

Deve ter sido informado no 
Registro de Identificação da 
instituição.

EG002
EG006
EG009
EM019

4 Sub_Titu

Código do Subtítulo 
analítico, conforme o 
PGCC interno, com 
incidência de ISSQN. 
Sem uso de máscara de 
edição. 1-1 S C 30

EG009
EM071
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Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

5 Cod_Trib_DESIF
Código de tributação 
DES-IF 1-1 S C 20

Deve existir na Tabela de Có-
digos de Tributação da DES-IF 
(Anexo X)
Deve existir na Tabela Códigos 
de Tributação do Município 
(Anexo XI) dentro da vigência 
da declaração

EG009
EG011
EM004

6 Valr_Cred_Mens

Valor total dos lança-
mentos a crédito do Sub-
título 1-1 S N 16,2

O valor deve ser maior ou igual 
a zero.

EG008
EG009
EM026
EM061

7 Valr_Debt_Mens

Valor total dos lança-
mentos a débito do Sub-
título 1-1 S N 16,2

O valor deve ser maior ou igual 
a zero.

EG008
EG009
EM027
EM062

8 Rece_Decl

Valor da receita tributá-
vel pelo ISSQN do Sub-
título, no mês de compe-
tência, em R$ 1-1 S N 16,2

Deve ser maior ou igual a zero
Caso resultado seja negativo, 
Rece_Decl igual a zero

EG008
EG009
EM021
EM063

9 Dedu_Rece_Decl

Valor total de deduções 
legais da receita declara-
da, em R$. 0-1 N N 16,2

Deve ser menor ou igual a 
Rece_Decl

EG008
EG009
EM028
EM064

10 Desc_Dedu

Discriminação das dedu-
ções da receita declarada 
(descrição e valor em 
R$) 0-1 N C 255

Obrigatório se Dedu_Rece_
Decl for informado

EG009
EM029
EM072

11 Base_Calc

Valor da base de cálculo 
do ISSQN (Rece_Decl 
–  Dedu_Rece_Decl), 
em R$. 1-1 S N 16,2

Deve ser igual a (Rece_Decl – 
Dedu_Rece_Decl)
Deve ser maior ou igual a zero
Caso resultado seja negativo, 
Base_Calc igual a zero

EG008
EG009
EM030
EM032
EM033

12 Aliq_ISSQN
Alíquota que se aplica à 
base de cálculo. 1-1 S N 5,2

Aliq_ISSQN deve ser igual a 
alíquota para o Cod_Trib_DE-
SIF do município de entrega e 
vigência da declaração, confor-
me Tabela de Códigos de Tribu-
tação do Município (Anexo XI)

EG008
EG009
EM038
EM046
EM059
EM074

13 Inct_Fisc
Valor do incentivo fiscal, 
em R$. 0-1 N N 16,2

EG008
EG009
EM034 
EM076

14 Desc_Inct_Fisc

Discriminação da fun-
damentação legal do in-
centivo fiscal (descrição 
e valor em R$) 0-1 N C 255

Obrigatório se Inct_Fisc for in-
formado

EG009
EM035

15 Motv_Nao_Exig

Motivo da não exigibi-
lidade
Exigibilidade suspensa 
por decisão Judicial;
Exigibilidade suspensa 
por procedimento admi-
nistrativo 0-1 N N 1

EG008
EG009
EM016

16
Proc_Motv_Nao_
Exig

Número do processo que 
estabeleceu a suspensão 
da exigibilidade 0-1 N C 20

Obrigatório se Motv_Nao_Exig 
informado for igual a 1 (Exigi-
bilidade suspensa por decisão 
Judicial) ou 2 (Exigibilidade 
suspensa por procedimento ad-
ministrativo)

EG009
EM044

2.4 – Leiaute do Demonstrativo do ISSQN Mensal a Recolher (Registro 0440)
Nesse registro são demonstrados os cálculos da apuração do imposto a partir dos valores informados 
no registro 0430, com agregação conforme consolidação informada no campo 12 do registro 0000. 
Para o tipo de consolidação 1, haverá tantas ocorrências desse registros quantas forem as alíquotas 
incidentes. 
Observações:
Registro obrigatório
Nível hierárquico – 2
Ocorrência: vários (por arquivo) 
Conjunto de campos único por linha no arquivo: 
CNPJ
Aliq_ISSQN
Cod_Trib_DESIF (Se tipo de consolidação igual a “2” -  Instituição, alíquota e código de tributação 
ou “4” – Instituição, alíquota e código de tributação)

N Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

1 Num_Linha

Número sequencial que 
identifica a linha do ar-
quivo. 1-1 S N 6

Iniciada com 1 no primeiro re-
gistro e mantida a sequência em 
+1 para todos os demais regis-
tros

EG003
EG008
EG009
EG013

2 Reg
Texto fixo contendo 
‘0440’ 1-1 S C 4

EG009
EG012
EG014
EM066
EM067
EM068
EM069
EM079

3 CNPJ

Identificação da insti-
tuição composta dos 6 
últimos algarismos do 
CNPJ unificador esta-
belecido no município, 
inclusive dígito verifi-
cador e sem máscara de 
formatação. 1-1 S C 6

Validar dígito verificador, con-
catenando com CNPJ do Regis-
tro de Identificação da declara-
ção para formação do número 
completo.
Deve ter sido informado no Re-
gistro de Identificação da insti-
tuição.
Deve ser igual a CNPJ_Resp_
Rclh no Registro Identificação 
da declaração se Tipo_Cnso 
igual a 1 – “Instituição e alí-
quota”

EG004
EG009
EM013
EM037

4 Cod_Trib_DESIF
Código de tributação 
DES-IF. 0-1 N C 20

Deve existir para o município 
de entrega e estar na vigência 
da declaração, conforme Tabe-
la de Códigos de Tributação do 
Município (Anexo xi)
Não obrigatório se  Tipo_Cnso 
igual a 1 – “Instituição e alí-
quota”

EG009
EG011
EM020
EM078

5 Rece_Decl_Cnso

Somatório de Rece_
Decl do Registro de 
Demonstrativo da apu-
ração da receita tributá-
vel e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo 
agrupado conforme de-
finição de Tipo_Cnso 
no Registro de Identifi-
cação da declaração 1-1 S N 16,2

Rece_Decl_Cnso igual ao so-
matório Rece_Decl no Registro 
de Demonstrativo da apuração 
da receita tributável e do ISS-
QN mensal devido por Sub-
título conforme definido em 
Tipo_Cnso no Registro de Iden-
tificação da declaração
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, deve ser preenchido 
com zero

EG008
EG009
EM039
EM047
EM048
EM049
EM050
EM080

6
Dedu_Rece_Decl_
Sub_Titu

Valor total da dedução 
por subtítulo em R$ 0-1 N N 16,2

Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu 
igual ao somatório de Dedu_
Rece_Decl no Registro de De-
monstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN 
mensal devido por Subtítulo 
consolidado conforme definido 
em Tipo_Cnso no Registro de 
Identificação da declaração
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preen-
chido.

EG008
EG009
EM022
EM023
EM024
EM025
EM082

7
Dedu_Rece_Decl_
Cnso

Valor de dedução da 
receita declarada con-
forme tipo de consoli-
dação da apuração de 
ISSQN, em R$. 0-1 N N 16,2

Deve ser menor do que ou igual  
a Rece_Decl_Cnso
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preen-
chido

EG008
EG009
EM051
EM083

8 Desc_Dedu

Identificação das dedu-
ções da receita decla-
rada (descrição e valor 
em R$) 0-1 N C 255

Obrigatório se Dedu_Rece_
Decl_Cnso informado

EG009
EM052
EM073

9 Base_Calc

Valor diferença en-
tre Rece_Decl_Cnso 
e Dedu_Rece_Decl_
Cnso e Dedu_Rece_
Decl_Sub_Titu, em R$.1-1 S N 16,2

Deve ser igual à diferença en-
tre Rece_Decl_Cnso e Dedu_
Rece_Decl_Cnso e Dedu_
Rece_Decl_Sub_Titu
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, deve ser preenchido 
com zero

EG008
EG009
EM031
EM053
EM070
EM084
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N Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

10 Aliq_ISSQN
Alíquota que se aplica à 
base de cálculo. 1-1 S N 5,2

Deve existir no Registro de 
Demonstrativo da apuração, da 
receita tributável e do ISSQN 
mensal devido por Subtítulo
A Aliq_ISSQN deve ser igual a 
alíquota para o Cod_Trib_DE-
SIF (se informado) do muni-
cípio de entrega e estar na vi-
gência da declaração, conforme 
Tabela de Códigos de Tributa-
ção do Município (Anexo xi)
Se não houver ocorrências do  
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, deve ser preenchido 
com zero

A004
EG008
EG009
EM001
EM002
EM003
EM038
EM046
EM060
EM075
EM081
EM093

11 Valr_ISSQN_Devd

Resultado do cálculo: 
(Base_Calc vezes a 
Aliq_ISSQN dividida 
por 100 (cem)), em R$. 1-1 S N 16,2

Deve ser igual ao valor da 
(Base_Calc vezes a Aliq_ISS-
QN dividida por 100 (cem))
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, deve ser preenchido 
com zero

EG008
EG009
EM041
EM054
EM085

12 Valr_ISSQN_Retd

Valor do somatório 
mensal do ISSQN reti-
do conforme consolida-
ção definida no campo 
Tipo_Cnso no Registro 
Identificação da decla-
ração, em R$. 0-1 N N 16,2

Deve ser menor do que ou igual 
ao (Valr_ISSQN_Devd – Inct_
Fisc – Inct_Fisc_Sub_Titu)
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preen-
chido

EG008
EG009
EM055
EM086

13
Inct_Fisc_Sub_

Titu

Valor total do incentivo 
fiscal por Subtítulo em 
R$ 0-1 N N 16,2

Inct_Fisc_Sub_Titu igual ao 
somatório de Inct_Fisc no Re-
gistro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo consolidado confor-
me definido em Tipo_Cnso no 
Registro de Identificação da 
declaração
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preen-
chido

EG008
EG009
EM005
EM006
EM007
EM008
EM087

14 Inct_Fisc

Valor do incentivo fis-
cal por Aliq_ISSQN 
ou Cod_Trib_DESIF, 
em R$. 0-1 N N 16,2

Deve ser menor ou igual ao  
Valr_ISSQN_Devd
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preen-
chido

EG008
EG009
EM056
EM077
EM088

15 Desc_Inct_Fisc

Discriminação da fun-
damentação legal do 
incentivo fiscal (descri-
ção e valor em R$) 0-1 N C 255

Obrigatório se Inct_Fisc infor-
mado

EG009
EM042
EM057

16 Valr_A_Cmpn

Valor do crédito para 
abater no pagamento do 
imposto devido, em R$.0-1 N N 16,2

Não pode ser maior que (Valr_
ISSQN_Devd – Valr_ISSQN_
Retd – Inct_Fisc)
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preen-
chido

EG008
EG009
EM015
EM058
EM089

17
Orig_Cred_A_

Cmpn

Discriminação do cré-
dito a ser compensado 
(competência e valor 
em R$). 0-N N

Obrigatório, pelo menos uma 
ocorrência, se Valr_A_Cmpn 
informado

EM018
EM017

17.1 Cmpe_Orig_Cred

Competência do crédi-
to a ser compensado: 
Formato: aaaamm 0-1 N C 6

Ano e mês validos
Ano e mês anteriores à compe-
tência da declaração

EG009
EM011
EM014
EM065

17.2 Valr_Orig_Cred
Valor do crédito a ser 
compensado 0-1 N N 16,2

Somatório das ocorrências deve 
ser igual a Valr_A_Cmpn

EG008
EG009
EM036
EM045

18 Valr_ISSQN_Rclh
Valor do imposto reco-
lhido no mês em R$ 0-1 N N 16,2

Não pode ser menor que zero
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preen-
chido

EG008
EG009
EM009
EM090

N Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

19 Motv_Nao_Exig

Motivo de não exigibi-
lidade
Exigibilidade suspensa 
por decisão Judicial;
Exigibilidade suspensa 
por procedimento ad-
ministrativo 0-1 N N 1

Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preen-
chido

EG008
EG009
EM016
EM091

20
Proc_Motv_Nao_

Exig

Número do processo 
que estabeleceu a sus-
pensão da exigibilidade0-1 N C 20

Obrigatório se Motv_Nao_Exig 
informado for igual a 1(Exigi-
bilidade suspensa por decisão 
Judicial) ou 2 (Exigibilidade 
suspensa por procedimento ad-
ministrativo)

EG009
EM044

21 ISSQN_A_Relh

Resultado do cálculo 
(Valr_ISSQN_Devd 

– Valr_ISSQN_Retd 
– Inct_Fisc – Valr_A_
Cmpn – Val_ISSQN_
Rclh), em R$.

0-1 N N 16,2

Resultado do cálculo (Valr_ISS-
QN_Devd – Valr_ISSQN_Retd 
– Inct_Fisc – Valr_A_Cmpn – 
Val_ISSQN_Rclh)
Deve ser igual a zero se Motv_
Nao_Exig for informado
Se o resultado da expressão for 
negativo, deve ser zero.
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preen-
chido

EG008
EG009
EM012
EM040
EM043
EM092

ANEXO III
MÓDULO INFORMAçÕES COMUNS AOS MUNICÍPIOS
1 – MÓDULO DE INFORMAçÕES COMUNS AOS MUNICÍPIOS
A DES-IF conta com o módulo de informações comuns aos municípios, no qual são informados o 
plano de contas, a tabela de tarifas e a tabela de identificação de serviços de remuneração variável.
Os arquivos gerados pelo contribuinte devem ser entregues anualmente, até o dia vinte de fevereiro do 
ano seguinte ao ano de competência dos dados declarados, em um arquivo único, conforme estrutura 
especificada no Anexo I, 
O módulo de Informações Comuns aos Municípios conta com a seguinte estrutura: 

REGISTRO 0000 - Identificação da Declaração: é o conjunto de informações que identificam a Insti-
tuição, módulo da declaração, competência e opção de consolidação. Possui uma única ocorrência por 
arquivo, sendo obrigatoriamente o primeiro registro desse módulo.
REGISTRO 0100 – Plano Geral de Contas Comentado – PGCC: é o conjunto analítico de todas 
as Contas de resultado credoras e, conforme posterior definição, as devedoras, com vinculação das 
Contas internas à codificação do COSIF, com o respectivo enquadramento na lista de serviços da Lei 
Complementar 116/03 (LC 116/03) e a descrição detalhada da natureza das operações registradas nos 
Subtítulos. O PGCC deve conter todos os Grupos do COSIF, sendo obrigatório somente para o grupo 
7000000 o detalhamento dos respectivos Subgrupos, desdobramento do Subgrupo, Título e Subtítulo. 
Os Subtítulos do Grupo 7000000 deverão conter exclusivamente receitas de mesma natureza, no nível 
mais analítico, segregando os valores por espécie. Exemplos: juros, multas, amortizações, correção 
monetária, comissões pela intermediação na venda de seguro, comissões pela intermediação na venda 
de pacote turístico, comissões pela intermediação na venda de cartão de crédito, tarifas de emissão 
de cheque, tarifas de manutenção de Contas, tarifa de abertura de crédito, bonificações, honorários 
e taxas. 
REGISTRO 0200 - Tabela de tarifas de serviços da Instituição Financeira: é o conjunto de tabelas 
das tarifas de produtos e serviços da Instituição com suas vinculações aos respectivos Subtítulos de 
lançamento contábil. Para cada tarifa devem ser informados tantos registros 0200 quantos forem os 
subtítulos contábeis que recebem lançamentos referentes a essa tarifa. Todas as tarifas constantes da 
tabela de tarifas da instituição, independentemente de serem ou não cobradas ou de serem ou não pres-
tados no município, devem constar em pelo menos um registro 0200. Este registro só é obrigatório às 
Instituições que têm o dever de possuir tabela de tarifas conforme regulamento do BACEN.
REGISTRO 0300 – Tabela de identificação de serviços de remuneração variável: é o conjunto de tabe-
las nas quais são identificados os subtítulos onde são escrituradas as receitas dos serviços constantes 
na Tabela de Serviços de Remuneração Variável prestados pela instituição potencial ou efetivamente, 
ainda que não sejam prestados no município de EXEMPLO.
2 – LEIAUTE DOS REGISTROS DO MÓDULO DE INFORMAçÕES COMUNS AOS MUNICÍPIOS 
2.1 – Leiaute da Identificação da Declaração (Registro 0000)
Nesse registro é feita a identificação da declaração para a abertura do arquivo digital, identificação 
da Instituição e da declaração. 
As especificações deste registro estão descritas no Anexo II desta Portaria
2.2 – Leiaute Plano Geral de Contas Comentadas – PGCC (REGISTRO 0100)
Nesse registro são informadas todas as Contas de resultado credoras e, conforme posterior definição, 
as devedoras, com vinculação das Contas internas à codificação do COSIF, com o respectivo enqua-
dramento na lista de serviços da Lei Complementar 116/03 (LC 116/03) e a descrição detalhada da 
natureza das operações registradas nos Subtítulos. 
O detalhamento da natureza das operações registradas nos subtítulos só deve ser informadas para os 
subtítulos de nível mais analítico e deve ser completo e claro o suficiente para identificar todos os 
tipos de operações vinculadas as receitas ali contabilizadas 
O conjunto de campos único por linha no arquivo da conta deve possuir uma conta raiz (topo, que 
não possui conta superior) no plano da empresa que obrigatoriamente corresponda à raiz 70000009 
do plano Cosif. Todas as contas analíticas (contas que não possuem conta inferior) da empresa devem 
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corresponder a contas analíticas do Cosif e os níveis das contas Cosif informadas para uma conta no 
plano interno e o nível de sua conta superior devem preservar a correspondente hierarquia de níveis 
no Plano Cosif.
Observações:
Registro obrigatório 
Nível hierárquico – 1
Ocorrência: vários (por arquivo)
Conjunto de campos único por linha no arquivo: 
Conta

N Campo Descrição Oc Obr Tip. Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

1 Num_Linha

Número sequencial que 
identifica a linha do arqui-
vo. 1-1 S N 6

Iniciada com 1 no pri-
meiro registro e mantida 
a sequência em +1 para 
todos os demais registros

EG003
EG008
EG009
EG013

2 Reg Texto fixo contendo ‘0100’ 1-1 S C 4

EG009
EG012
EG014 EI023

3 Conta

Código do Grupo, Subgru-
po, desdobramento do Sub-
grupo, Título e Subtítulo 
de acordo com o Plano de 
Contas – PGCC interno. 1-1 S C 30

Sem uso de máscara de 
formatação.
Deve ter uma ocorrência 
por declaração.

EG009
EG016
EI001

4 Nome

Nome do Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Sub-
grupo, Título e Subtítulo 
de acordo com o PGCC 
interno 1-1 S C 100 EG009 EI003

5 Desc_Conta

Descrição detalhada que 
permita a identificação a 
natureza da operação nela 
contabilizadas. Obrigatório 
somente para Subtítulos 
mais analíticos (que rece-
bem os lançamentos con-
tábeis) 0-1 N C 600

Obrigatório se não for 
referenciada no campo 
Conta_Supe do PGCC EG009 EI004

6 Conta_Supe

Código da Conta hierár-
quica e imediatamente su-
perior. Não preencher se, e 
somente se, Grupo inicial 
(topo). 0-1 N C 30

Sem uso de máscara de 
formatação.
Deve existir como Conta 
no Registro de Plano ge-
ral de contas comentado 
– PGCC
É obrigatório sempre 
que Conta_COSIF não 
for um Grupo da Tabela 
COSIF
Deve existir pelo menos 
um Grupo inicial
Não pode haver mais 
que dois Grupos iniciais 
(Grupos 7 e 8 do COSIF)

EG009
EI005
EI006
EI007
EI021

7 Conta_COSIF

Código da conta de mes-
mo nível hierárquico ou do 
Subtítulo mais analítico do 
COSIF relacionado a esta 
Conta do PGC interno. 1-1 S C 20

Sem máscara de forma-
tação.
Deve existir na Tabela do 
COSIF (Anexo xii)
Deve seguir a mesma 
estrutura hierárquica do 
COSIF
Conta COSIF deve estar 
vigente na competência 
da declaração

A008
A009
EG009
EI008
EI009
EI018
EI027
EI028
EI029

8 Cod_Trib_DESIF
Código de tributação DES-
-IF. 0-1 N C 20

Obrigatório somente para 
os subtítulos informados 
no campo Sub_Titu dos 
registros 0200 e 0300. 
Devem ser informados 
para todos os subtítulos 
em que são contabiliza-
das receitas de prestação 
de serviços. Não pode ser 
informado para subtítulos 
que são referenciados no 
campo Conta_Supe do 
registro 0100
Deve existir na Tabela de 
Códigos de Tributação da 
DES-IF (Anexo X) e Ta-
bela Códigos de Tributa-
ção do Município (Anexo 
XI) dentro da vigência da 
declaração

EI010
EI014
EG009
EG011

2.3 – Leiaute da Tabela de Tarifas de Serviços da Instituição – PGCC (REGISTRO 0200)
Nesse registro são informadas as tabelas das tarifas de produtos e serviços da Instituição com suas vin-
culações aos respectivos Subtítulos de lançamento contábil, sendo obrigatório apenas às Instituições 
que têm o dever de possuir tabela de tarifas conforme regulamento do BACEN.
Observações:
Registro não obrigatório
Nível hierárquico – 1
Ocorrência: vários (por arquivo)
Conjunto de campos único por linha no arquivo: 
Idto_Tari
Sub_Titu

Nº Campo Descrição Oc Obr Tip. Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

1 Num_Linha
Número sequencial que identi-
fica a linha do arquivo. 1-1 S N 6

Iniciada com 1 no primeiro 
registro e mantida a sequência 
em +1 para todos os demais 
registros

EG003
EG008
EG009
EG013

2 Reg Texto fixo contendo ‘0200’ 1-1 S C 4

Registro obrigatório quando 
Instituição cujo Tipo da insti-
tuição (Tipo_Inti no Registro 
Identificação da declaração) 
refere-se ao Anexo VII – Ta-
bela de Títulos com atributo 
Tabela de Tarifas obrigatória 
igual a “Sim”

EG009
EG012
EG014 EI024

3 Idto_Tari
Código de identificação da ta-
rifa, atribuído pela instituição. 1-1 S C 20

Sem uso de máscara de for-
matação.
Não pode ter mais de uma 
ocorrência para o mesmo Sub-
título para a mesma vigência

EG009
EI011
EI015

4 Desc_Tari Descrição da tarifa 1-1 N C 100

Obrigatório somente a primei-
ra ocorrência para o mesmo 
período

EI012
EI020
EG009

5 Sub_Titu

Código do Subtítulo, de acor-
do com o PGCC interno, no 
qual a receita da tarifa é escri-
turada. 1-1 S C 30

Sem uso de máscara de for-
matação.
Deve existir no Registro de 
Plano geral de contas comen-
tado PGCC
como subtítulo analítico

EG009
EG015
EI002 EI013

2.4 – Leiaute da Tabela de Identificação de Serviços de Remuneração Variável (REGISTRO 0300)
Nesse registro são informados os conjuntos de tabelas nas quais são identificados os subtítulos onde 
são escrituradas as receitas dos serviços constantes na Tabela de Serviços de Remuneração Variável 
prestados pela instituição potencial ou efetivamente, ainda que não sejam prestados no município de 
EXEMPLO
Observações:
Módulo da declaração: Informações Comuns aos Municípios
Registro não obrigatório
Nível hierárquico – 1
Ocorrência: vários (por arquivo) 
Conjunto de campos único por linha no arquivo: 
Idto_Serv_Remn_Varl
Sub_Titu

N Campo Descrição Oc Obr Tip. Tam
Regra de preenchimen-
to

Erro
Alerta

1 Num_Linha
Número sequencial que iden-
tifica a linha do arquivo. 1-1 S N 6

Iniciada com 1 no pri-
meiro registro e man-
tida a sequência em +1 
para todos os demais 
registros

EG003
EG008
EG009
EG013

2 Reg Texto fixo contendo ‘0300’ 1-1 S C 4

Registro obrigatório 
para as instituições que 
executam pelo menos 
uma das atividades 
definidas na Tabela de 
Serviços de Remune-
ração Variável (Anexo 
XIII)

EG009
EG012
EG014

3 Idto_Serv_Remn_Varl

Código de identificação do 
serviço de remuneração va-
riável. 1-1 S N 6

Deve existir na Tabela 
de Serviços de Remu-
neração Variável (Ane-
xo XIII).
Não pode ter mais de 
uma ocorrência para o 
mesmo Subtítulo para 
a mesma vigência. Sem 
máscara de formatação.

EG008
EG009
EI016
EI017
EI019

4
Desc_Compl_Serv_Remn_
Varl

Descrição complementar do 
serviço de remuneração va-
riável 0-1 N C 255

Obrigatório somente 
se Indicador de obriga-
toriedade de descrição 
complementar = “Sim” 
na Tabela de Serviços 
de Remuneração Va-
riável (Anexo XIII) e 
na primeira ocorrência 
para o mesmo período

EG009
EI022

5 Sub_Titu

Código do subtítulo analíti-
co, de acordo com o PGCC 
interno, no qual o serviço é 
escriturado. 1-1 S C 30

Sem uso de máscara de 
formatação.
Deve existir no Regis-
tro de Plano geral de 
contas comentado – 
PGCC como subtítulo 
analítico

EG009
EG015
EI025
EI026

ANEXO Iv
MÓDULO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
1 - MÓDULO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL 
A DES-IF conta com o módulo Demonstrativo Contábil, no qual são feitas as declarações dos demons-
trativos contábeis contando com o balancete analítico mensal e demonstrativo de rateio de resultados 
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internos.
Nos balancetes analíticos mensais das contas de resultado devem ser indicados o CNPJ de cada Ins-
tituição localizada no município com todas as contas de resultado e a movimentação no período, 
ficando dispensada a prestação de informações de resultado de natureza devedora (despesas) até que 
se faça um estudo específico.
No demonstrativo de rateio de resultados internos devem ser indicados os valores por natureza de 
receita lançados de forma consolidada no Título “Rateio de Resultados Internos” ou nos relatórios 
gerenciais de rateio, sendo obrigatório para todas as instituições cujo Título “Rateio de Resultados 
Internos” possuam lançamento em seus balancetes. 
O somatório por competência da Receita Rateada deve ser igual ao valor lançado no Registro de 
Balancete analítico mensal para o Título “Rateio de Resultados Internos” correspondente ao COSIF.
Os arquivos gerados pelo contribuinte devem ser entregues até o dia XX do mês de XXX do ano 
seguinte ao ano de competência dos dados declarados, em um arquivo único, conforme estrutura 
especificada no Anexo I.
De modo mais geral o Módulo de Apuração Mensal do ISSQN conta com a seguinte estrutura: 

REGISTRO 0000 - Identificação da declaração: é o conjunto de informações que identificam a Insti-
tuição, módulo da declaração, competência e opção de consolidação. Possui uma única ocorrência por 
arquivo, sendo obrigatoriamente o primeiro registro desse módulo.
REGISTRO 0400 - Identificação da instituição: é o conjunto de informações que identificam a estru-
tura da Instituição, o detalhamento dos dados cadastrais e tipo da declaração. 
REGISTRO 0410 - Balancete analítico mensal: é o conjunto de informações dos balancetes analíticos 
mensais das contas de resultado por CNPJ de cada Instituição localizada no município que compõem 
a contabilidade oficial levada a registro nas juntas comerciais. Os balancetes de cada CNPJ devem 
integrar os registros das operações das unidades a eles vinculadas e todas as contas de resultado deve-
doras com movimentação no período devem constar no balancete.
REGISTRO 0420 - Demonstrativo de rateio de resultados internos: demonstra os valores por natureza 
de receita lançados de forma consolidada no Título “Rateio de Resultados Internos” ou nos relatórios 
gerenciais de rateio, sendo obrigatória para todas as instituições cujo Título “Rateio de Resultados 
Internos” possuir lançamento em seus balancetes. O somatório por competência de Receita Rateada 
deve ser igual ao valor lançado no Registro de Balancete analítico mensal para o Título “Rateio de 
Resultados Internos” correspondente ao COSIF. 
2 – LEIAUTE DOS REGISTROS DO MÓDULO DE APURAçãO MENSAL DO ISSQN 
2.1 – Leiaute da Identificação da Declaração (Registro 0000)
Nesse registro é feita a identificação da declaração para a abertura do arquivo digital, identificação da 
Instituição e da declaração. As especificações deste registro estão descritas no Anexo II desta Portaria
2.2 – Leiaute da Identificação da Instituição (Registro 0400)
Este registro contém as informações que identificam a estrutura da Instituição, o detalhamento dos 
dados cadastrais e tipo da declaração. As especificações deste registro estão descritas no Anexo II 
desta Portaria
2.3– Leiaute da Balancete analítico mensal (Registro 0410)
Observações:
Módulo da declaração: Demonstrativo Contábil
Registro não obrigatório
Nível hierárquico – 2
Ocorrência: vários (por arquivo) 
Conjunto de campos único por linha no arquivo: 
Cod_Depe 
Ano_Mes_Cmpe

N Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

1 Num_Linha
Número seqüencial que 
identifica a linha do arquivo. 1-1 S N 6

Iniciada com 1 no primeiro 
registro e mantida a seqüência 
em +1 para todos os demais 
registros

EG003
EG008
EG009
EG013

2 Reg Texto fixo contendo ‘0410’ 1-1 S C 4

EC002
EC012
EG009
EG014
EG012

3 Cod_Depe

Inscrição Municipal da Insti-
tuição. Caso não exista Ins-
crição Municipal, deve ser 
utilizado o código interno de 
identificação da instituição, 
sendo único por instituição, 
para todas as declarações 
dentro do exercício de apu-
ração de resultado 1-1 S C 15

Deve ter sido informado no 
Registro de Identificação da 
instituição.

EC001
EG002
EG006
EG009

4 Ano_Mes_Cmpe

Mês e ano de competência 
do balancete. Formato: aa-
aamm 1-1 S C 6

Ano e mês válidos
Deve estar compreendido no 
período de competência da 
declaração, ou seja, maior ou 
igual a Ano_Mes_Inic_Cmpe 
e menor ou igual a Ano_
Mes_Fim_Cmpe ambos no 
Registro de Identificação da 
declaração

EC014
EG007
EG009

5 Conta

Código do Grupo ou Sub-
grupo ou desdobramento 
do Subgrupo ou Título ou 
Subtítulo de acordo com o 
PGCC. 1-1 S C 30

Sem uso de máscara de for-
matação
Deve existir no Registro Pla-
no geral de contas comentado 
– PGCC. Deve ter ocorrência 
mensal, a partir da competên-
cia da primeira movimenta-
ção, até o final do semestre, 
mesmo se saldo final for igual 
a zero antes do término do 
semestre

EC013
EG009
EG016

6 Sald_Inic
Valor do saldo inicial da 
Conta no mês em R$ 1-1 S N 16,2

Deve ser sempre igual ao 
Sald_Final do Ano_Mes_
Cmpe anterior, exceto para a 
ocorrência igual Ano_Mes_
Inic_Cmpe do Registro de 
Identificação da declaração.
O Sald_Inic de um Grupo, 
Subgrupo, desdobramento do 
Subgrupo, Título ou Subtí-
tulo, para uma competência, 
deve ser igual a soma dos 
respectivos Sald_Inic dos 
Subgrupos, desdobramento 
do Subgrupo, Títulos ou Sub-
títulos imediatamente abaixo, 
conforme Registro de Plano 
geral de contas comentado – 
PGCC, para a mesma compe-
tência.
Valores dos meses janeiro e 
julho são iguais a zero

EC003
EC004
EC005
EG008
EG009

7 Valr_Debt

Valor total de lançamentos 
a débito no mês em R$, em 
valor absoluto sem sinal 1-1 S N 16,2

O Debito de um Grupo, Sub-
grupo, desdobramento do 
Subgrupo, Título ou Subtí-
tulo, para uma competência, 
deve ser igual à soma dos 
respectivos Valr_Debt dos 
Subgrupos, desdobramen-
to do Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos, imediatamente 
abaixo, conforme Registro de 
Plano geral de contas comen-
tado – PGCC, para a mesma 
competência.
Deve ser em valor absoluto, 
sem sinal.

EC006
EC007
EG008
EG009

8 Valr_Cred

Valor total de lançamentos 
a crédito no mês em R$, em 
valor absoluto sem sinal. 1-1 S N 16,2

O Credito de um Grupo, Sub-
grupo, desdobramento do 
Subgrupo, Título ou Subtí-
tulo, para uma competência, 
deve ser igual à soma dos 
respectivos Valr_Cred dos 
Subgrupos, desdobramen-
to do Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos, imediatamente 
abaixo, conforme Registro de 
Plano geral de contas comen-
tado – PGCC, para a mesma 
competência.
Deve ser em valor absoluto, 
sem sinal.

EC008
EC009
EG008
EG009

9 Sald_Final
Valor do saldo final da Conta 
no mês em R$ 1-1 S N 16,2

Deve ser sempre igual ao 
Sald_Inic mais Valr_Cred 
menos Valr_Debt
O Sald_Final de um Grupo, 
Subgrupo, desdobramento do 
Subgrupo, Título ou Subtí-
tulo, para uma competência, 
deve ser igual a soma dos 
respectivos Sald_Final dos 
Subgrupos, desdobramen-
to do Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos, imediatamente 
abaixo, conforme Registro de 
Plano geral de contas comen-
tado – PGCC, para a mesma 
competência.

EC010
EC011
EC017
EG008
EG009

2.4– Leiaute da Balancete analítico mensal (Registro 0410)
Observações:
Módulo da declaração: Demonstrativo Contábil
Registro não obrigatório
Nível hierárquico – 2
Ocorrência: vários (por arquivo) 
Conjunto de campos único por linha no arquivo: não há

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam Regra de preenchimento
Erro
Alerta

1 Num_Linha

Número seqüencial 
que identifica a linha 
do arquivo. 1-1 S N 6

Iniciada com 1 no primeiro registro e 
mantida a seqüência em +1 para todos 
os demais registros

EG003
EG008
EG009
EG013
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2 Reg
Texto fixo contendo 
‘0420’ 1-1 S C 4

Obrigatório se existir movimentação 
no Balancete para Conta no Registro 
de Plano geral de contas comenta-
do – PGCC cuja Conta_COSIF igual 
7.8.0.00.00-1

EG009
EG012
EG014

3 Cod_Depe

Inscrição Municipal 
da Instituição. Caso 
não exista Inscrição 
Municipal, deve ser 
utilizado o código in-
terno de identificação 
da instituição, sendo 
único por instituição, 
para todas as declara-
ções dentro do exer-
cício de apuração de 
resultado 1-1 S C 15

EG002
EG006
EG009

4 Ano_Mes_Cmpe

Ano e mês de compe-
tência do balancete. 
Formato: aaaamm 1-1 S C 6

Ano e mês válidos
Deve estar compreendido no perío-
do de competência da declaração, ou 
seja, maior ou igual a Ano_Mes_Inic_
Cmpe e menor ou igual a Ano_Mes_
Fim_Cmpe ambos no Registro de 
Identificação da declaração

EC014
EG007
EG009

5 Desc_Rate
Descrição detalhada 
da receita rateada 1-1 S C 255

EC015
EG009

6 Valr_Rate
Valor da receita rate-
ada. 1-1 S N 16,2

Maior do que zero
O somatório por competência de Valr_
Rate deve ser igual ao valor lançado 
no Balancete para o Título “Rateio de 
Resultados Internos”, isto é, somente 
para Conta do balancete (Conta) com 
Conta do COSIF (Conta_COSIF no 
Registro Plano geral de contas comen-
tado – PGCC) igual a “7.8.0.00.00-
1”. Somatório do Valor do rateio 
(Valr_Rate) menor que diferença en-
tre Valor de crédito e Valor de débito 
(Valr_Cred – Valr_Debt no Registro 
Balancete analítico mensal) para a Ins-
tituição (Cod_Depe) e para Ano e mês 
de competência (Ano_Mes_Cmpe)

EC016
EG008
EG009

7 Tipo_Prda

Tipo da partida:
1 – Crédito
2 – Débito 1-1 S N 1

EG008
EG009
EG017

8 Cod_Evto

Código do evento 
conforme Tabela de 
Eventos Contábeis em 
Contas de resultado 
(Anexo 1) – Grupo 
Apropriação de Re-
ceitas. 1-1 S N 3

Deve existir na Tabela de Eventos 
Contábeis em Contas de resultado 
(Anexo 1) e ser diferente do código 
“113 – Valor referente a rateio de re-
ceitas por prestação de serviços”

EC018
EC019
EC020
EG008
EG009

ANEXO v
MÓDULO DEMONSTRATIVO DAS PARTIDAS DOS LANçAMENTOS CONTÁBEIS
1 - MÓDULO DEMONSTRATIVO DAS PARTIDAS DOS LANçAMENTOS CONTÁBEIS
A DES-IF conta com o módulo onde são declarados os demonstrativos das partidas dos lançamentos 
contábeis em sua forma mais primitiva, isto é individual por operação/evento. As declarações deverão 
ser entregues ao fisco conforme solicitação e disponíveis para entrega a partir do dia XX do mês de 
XXX do ano seguinte ao ano de competência dos dados declarados.
O módulo demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis possui um arquivo único, com ape-
nas um tipo de registro:
REGISTRO 1000: Nesse registro são declaradas as partidas dos lançamentos contábeis com informa-
ções extraídas das Fichas dos Lançamentos individuais por operação. A Instituição Financeira deve 
entregar ao Fisco Municipal sempre que solicitado, conforme os seguintes critérios: 
 - Para um período
 - Apenas para um conjunto de Subcontas
 - Com todos os lançamentos
 - Somente com os lançamentos a crédito
 - Somente com os lançamentos a débito.
2 – LEIAUTE DO REGISTRO DO MÓDULO DEMONSTRATIVO DAS PARTIDAS DOS LANçA-
MENTOS CONTÁBEIS
Nesse registro são declaradas as partidas dos lançamentos contábeis com informações extraídas das 
Fichas dos Lançamentos individuais por operação. 
Para o registro de um mesmo lançamento, a soma das partidas a débito deve ser igual à soma das 
partidas a crédito. 
Os lançamentos deverão ser entregues ao município cujo Município Contábil e/ou Município Vin-
culado for igual ao município para o qual se dirige a DES-IF e que pelo menos uma partida seja 
em Subtítulo de resultado credor. Sempre que solicitado, deverão ser entregues os lançamentos cujo 
Município Contábil e/ou Município Vinculado for EXEMPLO e que pelo menos uma partida seja em 
Subtítulo de resultado credor.
 Observações:
Módulo da declaração: Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis
Registro obrigatório
Nível hierárquico – 0

Ocorrência: vários (por arquivo) 
Conjunto de campos único por linha no arquivo: não há

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam
Regra de preenchi-
mento

Erro
Alerta

1 Num_Linha
Número seqüencial que identifica a linha 
do arquivo. 1-1 S N 6

Iniciada com 1 no 
primeiro registro e 
mantida a seqüência 
em +1 para todos os 
demais registros

EG003
EG008
EG009
EG013

2 Reg Texto fixo contendo ‘1000’ 1-1 S C 4

EG009
EG012
EG014

3 CNPJ_Ctbl

Identificação da instituição composta 
dos 14 algarismos do CNPJ da institui-
ção onde foi contabilizada a partida do 
lançamento, inclusive dígito verificador 
e sem máscara de formatação. 1-1 S C 14

Validar dígito verifi-
cador. EG004

EG009

4 Cod_Munc_Ctbl

Código do município onde está situada 
a CNPJ_Ctbl (Tabela de Municípios do 
IBGE), se exterior colocar 9999999 1-1 S N 7

Deve existir na Tabe-
la de Municípios do 
IBGE (Anexo viii)

EG001
EG008
EG009
EG010

5 Idto_Lanc
Número de identificação do lançamento, 
único por lançamento. 1-1 S C 50

Mesma adotada pela 
contabilidade para 
atender ao que esta-
belece o COSIF

EG009
EL004

6 Dat_Lanc
Data do lançamento. Formato: aaa-
ammdd 1-1 S D

Data 
váli-
da

EG005
EG009
EL003

7 Valr_Prda_Lanc Valor da partida do lançamento 1-1 S N 16,2

Para um mesmo 
lançamento, a soma 
das partidas a débi-
to (Tipo_Prda igual 
a 2 – Débito) deve 
ser igual a soma das 
partidas a crédito 
(Tipo_Prda igual a 1 
– Crédito)

EG008
EG009
EL002
EL005

8 Sub_Titu

Código do Subtítulo de acordo com o 
PGCC interno. Sem uso de máscara de 
edição. 1-1 S C 30

EG008
EG009
EG015

9 Tipo_Prda

Tipo da partida:
1 – Crédito
2 – Débito 1-1 S N 1

EG008
EG009
EG017

10 Cod_Evto

Código do evento da partida conforme 
Tabela de Eventos Contábeis em Contas 
de resultado (Anexo 1) 0-1 N N 3

EG008 
EG009 
EL001

11 Munc_Vinc

Código do município onde está situa-
da a instituição na qual o cliente possui 
vínculo como correntista da instituição. 
Caso o cliente não seja correntista da Ins-
tituição, informar a identificação da ins-
tituição onde foi adquirida / contratada / 
iniciada a operação / transação / aquisi-
ção que deu origem ao lançamento con-
tábil, (Tabela de Municípios do IBGE), 
se exterior colocar 9999999 1-1 S N 7

Deve existir na Ta-
bela de Municípios 
do IBGE (ANEXO 
VIII)

EG001
EG008
EG009
EG010

12 Hist_Prda
Descrição detalhada da operação que deu 
origem à partida do lançamento contábil 1-1 S C 255

EG009
EL006

Anexo vI
Tabela de Mensagens de Erros e Alertas
1 - MENSAGENS DE ERROS DA DECLARAçãO ANUAL – MÓDULO DEMONSTRATIVO CON-
TÁBIL
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Código Registro Mensagem Motivo

EC001 0410

Instituição não possui contabilidade pró-
pria e possui Registro de Balancete men-
sal analítico
Código da Instituição e identificador de 
contabilidade própria informados ####

Contabilidade própria (Ctbl_Propria no Registro 
de Identificação da Instituição) igual a “Não” (2) e 
possui Registro de Balancete mensal analítico

EC002 0410

Instituição possui contabilidade própria 
– deve ter Registro de Balancete mensal 
analítico
Código da Instituição e identificador de 
contabilidade própria informados ####

Contabilidade própria (Ctbl_Propria no Registro 
de Identificação da Instituição) igual a “Sim” (1) e 
não possui Registro de Balancete mensal analítico 
(Mensagem para arquivo)

EC003 0410

Saldo inicial não informado
Código da Instituição, subtítulo, compe-
tência ####

EC004 0410

Saldo inicial deve ser sempre igual ao 
Saldo final da competência anterior
Código da instituição, subtítulo, compe-
tência, saldo inicial e saldo final da com-
petência anterior informados  ####

Exceto para os meses de janeiro e julho, cujo saldo 
inicial é igual a zero

EC005 0410

Saldo inicial deve ser sempre igual a 
zero na primeira ocorrência da conta no 
semestre
Código da instituição, conta, competên-
cia, Saldo inicial ####

Saldo inicial diferente de zero e é a primeira ocor-
rência da conta no balancete, no semestre

EC006 0410

Débito não informado
Código da instituição, subtítulo, compe-
tência ####

EC007 0410

Débito negativo – deve ser valor absoluto
Código da instituição, subtítulo, compe-
tência, valor do débito ####

EC008 0410

Crédito não informado
Código da instituição, subtítulo, compe-
tência ####

EC009 0410

Crédito negativo – deve ser valor abso-
luto
Código da instituição, subtítulo, compe-
tência, valor do crédito ####

EC010 0410

Saldo Final não informado
Código da instituição, subtítulo, compe-
tência ####

EC011 0410

Saldo final diferente de (Saldo Inicial + 
Crédito – Débito)
Código da instituição, subtítulo, compe-
tência, saldo inicial, crédito, débito, saldo 
final ####

EC012 0410

Não existe Registro de Balancete para a 
Instituição no mês
Código da instituição, competência ####

Não existe Registro de Balancete analítico mensal 
para a instituição no mês e Contabilidade própria 
(Ctbl_Propria no Registro de Identificação da Ins-
tituição) igual a “Sim” (1) e mês e ano do balan-
cete não estão dentro do período de paralisação 
da instituição (Dat_Inic_Para e Dat_Fim_Para do 
Registro de Identificação da instituição)

EC013 0410

A conta foi informada mais de uma vez 
no mês para a instituição
Código da instituição, competência, con-
ta ####

Existe mais de uma linha com o mesmo conjunto 
Código de instituição (Cod_Depe) e Competência 
(Ano_Mes_Cmpe) e Conta (Conta) no Registro de 
Balancete analítico mensal

EC014
0410
0420

Mês e ano de competência fora do perío-
do da declaração
Código da instituição, competência da 
declaração, competência informada  ####

Ano e mês de competência (Ano_Mes_Cmpe) me-
nor que Início da competência (Ano_Mes_Inic_
Cmpe no Registro Identificação da declaração) ou 
maior que Fim da competência (Ano_Mes_Fim_
Cmpe no Registro Identificação da declaração)

EC015 0420

Descrição do rateio não informada
Código da instituição, competência, valor 
do rateio ####

Código Registro Mensagem Motivo

EC016 0420

Valor Rateado não informado
Código da instituição, competência, tipo 
de partida  ####

EC017 0410

Saldo final diferente de zero e não houve 
ocorrência de registro para a competência 
seguinte
Código da instituição, subtítulo, compe-
tência e saldo final da competência infor-
mados ####

Exceto para o mês de julho, cujo saldo inicial é 
igual a zero

EC018 0420

Código de evento não informado
Código da instituição, competência, valor 
do rateio, tipo de partida ####

EC019 0420

Código de evento inexistente na tabela de 
eventos contábeis em Contas de resultado
Código da instituição, competência, va-
lor do rateio, tipo de partida, código do 
evento ####

EC020 0420

Código do evento deve ser diferente de 
“113 – Valor referente a rateio de receitas 
por prestação de serviços”
Código da instituição, competência, va-
lor do rateio, tipo de partida, código do 
evento ####

2 - MENSAGENS DE ERROS DA IDENTIFICAçãO DA DECLARAçãO

Código Registro Mensagem Motivo

ED001 0000 Base do CNPJ não informada ou inválida

O CNPJ (CNPJ) no registro 0000 
está em branco ou com caracteres 
não numéricos

ED002 0000 Razão Social não informada

A Razão Social da instituição 
(Nome) no registro 0000 está em 
branco

ED003 0000

O tipo da instituição informado no registro 0000 está erra-
do – não existe na Tabela de Títulos
Tipo de Instituição informado ####

ED004 0000

O ano de competência informado no Registro 0000 é an-
terior há 10 anos. Entregar somente declarações de no má-
ximo 10 anos atrás.
Ano de competência informado ####

Início da competência (Ano_
Mes_Inici_Cmpe) ou Fim da 
competência (Ano_Mes_Fim_
Cmpe) com ano menor que o 
(ano corrente – 10)

ED005 0000

O ano de competência informado no Registro 0000 está 
errado - maior do que o ano atual.
Ano de competência informado ####

Início da competência (Ano_
Mes_Inici_Cmpe) ou Fim da 
competência (Ano_Mes_Fim_
Cmpe) com ano maior que o ano 
corrente

ED006 0000

Tipo de Declaração informado no Registro 0000 está erra-
do. Só pode ser 1 (Normal) ou 2 (Retificadora)
Tipo de declaração informado ####

Tipo da declaração (Tipo_Decl) 
informado é diferente de “Nor-
mal” (1) e “Retificadora” (2)

ED007 0400

Não informou ou informou incorretamente o Indicador da 
Inscrição Municipal. Deve ser informado 1 (se o Código 
da Instituição for a Inscrição Municipal) ou 2 (se o Código 
da Instituição for um código interno).
Código da Instituição e Indicador de Inscrição municipal  
informados   ####

ED008 0400

O tipo da instituição informado no registro 0400 está erra-
do – não existe na Tabela de Tipos de Instituição
Código da instituição e tipo de Instituição informados 
####

ED009 0400

Endereço da instituição não informado no Registro 0400. 
È obrigatório informar o endereço sempre que o código da 
instituição informado não for a inscrição municipal isto é, 
se o indicador da inscrição municipal for 2.
Código da instituição e indicador de inscrição municipal 
informados ####

ED010 0400

Data de Início da paralisação não informada no Registro 
0400 e a Data de Fim da paralisação informada.
Código da instituição e data fim da paralisação informa-
dos ####

Data de fim da paralisação (Dat_
Fim_Para) informada e Data de 
início da paralisação (Dat_Inic_
Para) não informada

ED011 0400

Data de Fim da paralisação informada no Registro 0400  
é menor ou igual do que  a Data de Início da paralisação.
Código da instituição, data início da paralisação e data de 
fim da paralisação informados ####

ED012 0000

O tipo de consolidação não foi informado no Registro 
0000. Deve ser informado sempre que o módulo da decla-
ração for 2 (Apuração Mensal do ISSQN).
Modulo da declaração informado ####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a “Apuração Mensal 
do ISSQN” (2) e Tipo de conso-
lidação (Tipo_Cnso) não infor-
mado
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Código Registro Mensagem Motivo

ED013 0000

O tipo de consolidação informado no Registro 0000 é 1 
ou 2, consolidação por instituição, e não foi informado no 
Registro 0000 o CNPJ responsável pelo recolhimento.
Módulo da declaração e tipo de consolidação informados 
####

Módulo da declaração (Modu_
Decl)  igual a  “Apuração Men-
sal do ISSQN” (2) e CNPJ da 
instituição responsável pelo re-
colhimento (CNPJ_Resp_Rclh) 
não informado conforme o agru-
pamento para o Tipo da Conso-
lidação (Tipo_Cnso no Registro 
Identificação da declaração) 
igual “Instituição e alíquota” (1) 
ou “Instituição, alíquota e código 
de tributação DES-IF” (2”)

ED014 0000

Não informou o módulo da declaração no Registro 0000. 
Deve ser 1 para Demonstrativo contábil  ou 2 para Apu-
ração Mensal do ISSQN ou 3 para Informações Comuns 
aos Municípios.

ED015 0000

O módulo da declaração informado no Registro 0000 está 
errado. Deve ser 1 para Demonstrativo contábil  ou 2 para 
Apuração Mensal do ISSQN ou 3 para Informações Co-
muns aos Municípios.
Módulo da declaração informado ####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) informado e diferente de 
“Demonstrativo Contábil” (1) e 
“Apuração Mensal do ISSQN” 
(2) e “Informações Comuns aos 
Municípios” (3).

ED016
0400

A identificação se a instituição possui ou não contabilida-
de própria no Registro 0400 está errada, uma vez que foi 
informado 2 (não possui contabilidade própria), porém o 
CNPJ próprio é igual ao CNPJ Unificador.
CNPJ unificador e CNPJ próprio informados   ####

Contabilidade própria (Ctbl_Pro-
pria igual) a “Não” (2) e CNPJ 
próprio (CNJP_Propria) igual 
ao CNPJ da instituição unifica-
dora (CNPJ_Unif) e Período de 
paralisação (Dat_Inic_Para e 
Dat_Fim_Para) não informado 
ou fora da competência da decla-
ração (Ano_Mes_Inic_Cmpe e 
Ano_Mes_Fim_Cmpe no Regis-
tro Identificação da declaração)

ED017 0400
Não informou o tipo de instituição no Registro 0400.
CNPJ próprio e código da instituição informados ####

ED018 0000 Não informou o tipo de declaração no Registro 0000.

ED019 0000

A instituição responsável pelo recolhimento informada 
no Registro 0000 deve possuir contabilidade própria, isto 
é, no Registro 0400, o indicador de contabilidade própria 
deve ser 1.
CNPJ responsável pelo recolhimento, código da institui-
ção e indicador de contabilidade própria informados ####

CNPJ da instituição responsá-
vel pelo recolhimento (CNPJ_
Resp_Rclh) informado e igual 
ao CNPJ próprio (CNPJ_Proprio 
no Registro Identificação da ins-
tituição) e Contabilidade própria 
(Ctbl_Propria no Registro Iden-
tificação da instituição) igual a  
”Não” (2)

ED020 0000 O tipo de instituição não foi informado no Registro 0000
Tipo da instituição (Tipo_Inti) 
não informado

ED021 0000

Tipo de consolidação informado indevidamente no Regis-
tro 0000. Só deve ser informado se o módulo da declara-
ção for 2 (Apuração Mensal do ISSQN).
Módulo da declaração e tipo de consolidação informados 
####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a “Demonstrativo 
Contábil”  (1)  ou “Informações 
Comuns aos Municípios” (3) 
e Tipo de consolidação (Tipo_
Cnso) informado

ED022 0000
Tipo de consolidação não adotado pelo município
Tipo de consolidação ####

Município não permite que 
seja informado a modalidade 
de consolidação (Tipo_Cnso). 
Exemplo:  No município X serão 
aceitos somente os tipos “1” – 
Instituição e alíquota e “3” – Ins-
tituição e alíquota

ED023 0000

No módulo da declaração do Registro 0000 foi informado 
2 ( Apuração Mensal do ISSQN),  portanto o ano-mês de 
inicio da competência deve ser igual ao ano-mês fim da 
competência.
Ano-mês início e ano-mês fim da competência informados 
####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a Apuração Mensal 
de ISSQN” (2) e Início da com-
petência (Ano_Mes_Inic_Cmpe) 
e Fim da competência (Ano_
Mes_Fim_Cmpe) diferentes

ED024 0000

Se o tipo da declaração no Registro 0000 for 2 (retifica-
dora), é obrigatório informar o número do Protocolo da 
declaração anterior.
Tipo de declaração informado ####

Tipo da declaração (Tipo_Decl) 
igual a “Retificadora” (2) e Pro-
tocolo da declaração anterior 
(Prtc_Decl_Ante) não informado

ED025 0000

O número do protocolo da declaração anterior informado 
no registro 0000 não corresponde a um número de proto-
colo válido.
Protocolo informado ####

Tipo da declaração (Tipo_Decl) 
igual a Retificadora” (2) e Pro-
tocolo da declaração anterior 
(Prtc_Decl_Ante) inválido

ED026 0000

Número do protocolo informado indevidamente no Regis-
tro 0000 só pode ser informado se o tipo de declaração for 
2 (retificadora).
Protocolo e tipo de declaração informados ####

Tipo da declaração (Tipo_Decl) 
igual a “Normal” (1) e Protoco-
lo da declaração anterior (Prtc_
Decl_Ante) informado

ED027 0400

A data fim de paralisação da instituição informada no Re-
gistro 0400 é anterior a competência da declaração.
Código da instituição, competência da declaração, data 
fim da paralisação informados ####

Data de fim da paralisação (Dat_
Fim_Para do Registro de Identi-
ficação da declaração) menor ao 
Fim da competência da declara-
ção (Ano_Mes_Fim_Cmpe no 
Registro de Identificação da de-
claração)

Código Registro Mensagem Motivo

ED028 0400

O mesmo código de instituição foi informado em mais de 
um Registro 0400.
Código da instituição duplicado ####

Código da instituição (Cod_
Depe) possui mais de uma linha 
com o mesmo código de institui-
ção no Registro de Identificação 
da instituição

ED029 0400

O mesmo CNPJ próprio foi atribuído a mais de uma insti-
tuição no Registro 0400.
Código da instituição, CNPJ próprio informados ####

CNPJ próprio possui mais de 
uma linha com o mesmo CNPJ 
Próprio no Registro de Identifi-
cação da instituição

ED030 0400

A data início de paralisação da instituição informada no 
Registro 0400 é posterior a competência da declaração.
Código da instituição, competência da declaração, data 
início da paralisação informados ####

Início da paralisação (Dat_Inic_
Para) maior que Fim da com-
petência da declaração (Ano_
Mes_Fim_Cmpe do Registro 
Identificação da declaração)

ED031
0000

O tipo de consolidação informado no Registro 0000 está 
errado. Só pode ser 1.
Módulo da declaração e tipo de consolidação informados 
####

Tipo de consolidação (Tipo_
Cnso) deve ser igual a “Institui-
ção e alíquota” (1)

ED032 0000

CNPJ da instituição responsável pelo recolhimento infor-
mado no Registro 0000 está errado. Não existe nenhuma 
instituição informada no Registro 0400 com esse CNPJ 
próprio.
CNPJ informado ####

CNPJ da instituição responsável 
pelo recolhimento (CNPJ_Resp_
Rclh) informado e não existe 
CNPJ próprio da instituição 
(CNPJ_Proprio no Registro Iden-
tificação da instituição)

ED033 0000

CNPJ da instituição responsável pelo recolhimento infor-
mado no Registro 0000 está errado. Essa instituição não 
está no município a que se refere essa declaração, confor-
me código do município informado para essa instituição 
no Registro 0400. CNPJ informado, município da declara-
ção e município da instituição desse CNPJ ####

CNPJ da instituição responsável 
pelo recolhimento (CNPJ_Resp_
Rclh) informado e igual ao CNPJ 
próprio da instituição (CNPJ_
Proprio no Registro Identificação 
da instituição) e Contabilidade 
própria (Ctbl_Propria no Regis-
tro Identificação da instituição) 
igual a “Sim” (1) e Código do 
município da instituição (Cod_
Munc no Registro Identificação 
da instituição) diferente ao muni-
cípio da declaração

ED034
0000

O CNPJ da instituição responsável pelo recolhimento foi 
informado indevidamente no Registro 0000. Só deve ser 
informado se modulo da declaração for igual a 1 (De-
monstrativo Contábil).
CNPJ responsável pelo recolhimento e módulo da decla-
ração informados ####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a “Demonstrativo 
Contábil”  (1) e CNPJ da institui-
ção responsável pelo recolhimen-
to (CNPJ_Resp_Rclh) informado

ED035 0000 Não foi informado o Registro 0000 nessa declaração.

ED036 0400

Não foram informados os Registros 0400 para essa decla-
ração. Obrigatório para declarações cujo módulo da decla-
ração informado no Registro 0000 seja 1 ou 2.
Módulo da declaração informado ####

ED037 0000 Registro 0000 deve ser único
Ocorrência de mais de uma linha 
contendo o registro 0000

ED038 0400

CNPJ Unificador não possui CNPJ próprio no Registro 
0400.
Código da instituição, CNPJ Unificador ####

CNPJ_Unif informado não pos-
sui ocorrência como CNPJ_Pro-
prio da  instituição

ED039 0400
Código da instituição inválido
Código instituição informado ####

Indr_Insc_Munl igual a 1 (Inscri-
ção Municipal) e Cod_Depe não 
está em conformidade com as re-
gras do município

ED040
0400

Instituição é matriz ou filial ou agência e CNPJ não é uni-
ficador
Código da instituição, tipo da instituição e CNPJ unifica-
dor e CNPJ próprio informados ####

Tipo_Depe igual a 1 ou 2 (Tabela 
de Tipos de Instituição –  Anexo 
ix) e CNPJ_Unif diferente de 
CNPJ_Proprio

ED041
0400

CNPJ Unificador igual a CNPJ Próprio e instituição não 
possui Inscrição Municipal
Código da instituição, indicador de inscrição municipal e 
CNPJ unificador e CNPJ próprio informados ####

Indr_Insc_Munl igual a 2 (Có-
digo interno da Instituição) e 
CNPJ_Unif igual ao CNPJ_Pro-
prio

ED042 0000 Indicador de versão da DES-IF não informado
Ind_Versao não informado no 
município

ED043 0000
Indicador de versão da DES-IF diferente da atual. Indica-
dor da versão informado ####

Ind_Versao informado e diferen-
te da versão em vigor

ED044 0000

O tipo de arredondamento não foi informado no Registro 
0000. Deve ser informado sempre que o módulo da decla-
ração for 2 (Apuração Mensal do ISSQN).
Modulo da declaração informado ####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a “Apuração Mensal 
do ISSQN” (2) e Tipo de arre-
dondamento (Tipo_Arred) não 
informado

ED045 0000

O tipo de arredondamento informado no Registro 0000 
está errado. Só pode ser 1 ou 2
Módulo da declaração e tipo de arredondamento informa-
dos ####

Tipo de arredondamento (Tipo_
Arred) deve ser igual a “Arre-
dondado” (1) ou “Truncado” (2)
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Código Registro Mensagem Motivo

ED046 0000

No módulo da declaração do Registro 0000 foi informado 
3 (Informações Comuns aos Municípios),  portanto o tipo 
da declaração deve ser 1 (Normal).
Módulo da declaração e tipo da declaração informados 
####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a “Informações Co-
muns aos Municípios” (3) e tipo 
da declaração (Tipo_Decl) dife-
rente de “Normal” (1)

ED047 0000

O tipo de consolidação foi informado no Registro 0000. 
Não deve ser informado sempre que o módulo da declara-
ção for igual 1 (Demonstrativo Contábil) ou 3 (Informa-
ções Comuns ao Municípios.
Modulo da declaração e tipo de consolidação informados 
####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a “Demonstrativo 
Contábil” (1) ou “Informações 
Comuns aos Municípios” (3) 
e Tipo de consolidação (Tipo_
Cnso) informado

ED048 0000

O responsável pelo recolhimento foi informado no Regis-
tro 0000. Não deve ser informado sempre que o módulo 
da declaração for igual 1 (Demonstrativo Contábil) ou 3 
(Informações Comuns ao Municípios.
Modulo da declaração e responsável pelo recolhimento 
informados ####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a “Demonstrativo 
Contábil” (1) ou “Informações 
Comuns aos Municípios” (3) e 
Responsável pelo recolhimento 
(CNPJ_Resp_Rclh) informado

ED049 0000

O tipo de arredondamento foi informado no Registro 
0000. Não deve ser informado sempre que o módulo da 
declaração for igual 1 (Demonstrativo Contábil) ou 3 (In-
formações Comuns ao Municípios.
Modulo da declaração e tipo de arredondamento informa-
dos ####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a “Demonstrativo 
Contábil” (1) ou “Informações 
Comuns aos Municípios” (3) e 
Tipo de arredondamento (Tipo_
Arred) informado

ED050 0400

Foram informados os Registros 0400 para essa declara-
ção. Não pode ser informado para declarações cujo módu-
lo da declaração informado no Registro 0000 seja 3.
Módulo da declaração informado ####

ED051 0000

O responsável pelo recolhimento foi informado no Regis-
tro 0000. Não deve ser informado sempre que o módulo 
da declaração for 2 (Apuração Mensal do ISSQN) e tipo 
de consolidação igual a 3 (Dependência e alíquota) ou 4 
(Dependência, alíquota e código de tributação DES-IF).
Modulo da declaração, tipo de consolidação e responsável 
pelo recolhimento informados ####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a “Apuração Mensal 
do ISSQN” (2) e tipo de con-
solidação (Tipo_Cnso) igual a 
“Dependência e alíquota” (3) ou 
“Dependência, alíquota e códi-
go de tributação DES-IF” (4) e 
Responsável pelo recolhimento 
(CNPJ_Resp_Rclh) informado

ED052 0000

O ano de competência inicial informado no Registro 0000 
diferente de ano de competência
Ano de competência inicial e ano de competência final 
informados ####

Início da competência (Ano_
Mes_Inici_Cmpe) e Fim da com-
petência (Ano_Mes_Fim_Cmpe) 
com ano diferente

ED053 0400 Não existe o benefício de redução de alíquota

Este município não adota o be-
nefício legal de redução de alí-
quota.

3 - MENSAGENS DE ERROS GERAIS – COMUM A MAIS DE UMA DECLARAçãO

Código Registro Mensagem Motivo

EG001

0000
0400
1000

O código do município informado no Registro 
0000 está errado – não existe na Tabela de Mu-
nicípios do IBGE.
Código de Município informado ####

EG002

0400
0410
0420
0430

Não informou o código da instituição. O códi-
go da instituição deve ser a inscrição municipal  
ou o código de identificação da instituição na 
instituição.

Código da instituição (Cod_Depe) não infor-
mado

EG003 Todos

Número da linha no arquivo TXT fora de sequ-
ência. Não corresponde ao número sequencial 
que a linha ocupa no arquivo TXT.
Numero da linha errado ####

Numeração sequencial da linha fora de se-
quência

EG004

0000
0400
0440
1000

CNPJ não foi informado ou o número do CNPJ 
informado está errado.
CNPJ informado ####

Código Registro Mensagem Motivo

EG005
0400
0100

Data inválida
Código da instituição, data de início da parali-
sação ou data de fim da paralisação ou data do 
lançamento informados ####

EG006

0410
0420
0430

O Código de Instituição do Registro 0430 não 
foi informado nos registros 0400, isto é não 
existe identificação de instituição para esse có-
digo.
Código da instituição ####

EG007

0000
0410
0420 Ano e mês não informado ou inválido

EG008 Todos

Valor inválido
Tipo de registro e valor inválido informados 
####

Campo numérico contém caracteres não per-
mitidos

EG009 Todos

Tamanho do campo diferente do especificado 
no leiaute.
Tipo de registro, campo e tamanho do campo 
com erro ####

Campo do registro com tamanho menor ou 
maior que o especificado no leiaute

EG010

0000
0400
1000

O código do município não foi informado no 
Registro ####

Código do município (Cod_Munc) não in-
formado

EG011

0100
0430
0440

O Código de tributação DES-IF informado está 
errado – não existe na Tabela de Códigos de Tri-
butação DES-IF.
Tipo de registro, identificação da instituição e 
código de tributação DES-IF ####

Código de tributação da DES-IF (Cod_Trib_
DESIF) informado e inexistente na Tabela de 
Códigos de Tributação da DES-IF (Anexo x)

EG012 Todos

Tipo de registro inválido ou não informado. Não 
existe esse tipo de registro previsto na DES-IF.
Tipo de registro informado ####

Registro (Reg) deve ser informado confor-
me a estrutura pré-definida no leiaute (0000, 
0100, 0200, 0300, 0400, 0410, 0420, 0430, 
0440, 1000)

EG013 Todos
Existe ocorrência sem número da linha no(s) 
Registro(s) ####

EG014 Todos
O número de colunas está diferente do definido 
no leiaute para o Registro ####

EG015

0200
0300
1000

Subtítulo não informado
Registro e linha ####

EG016
0100
0410 Conta não informada

EG017
0420
1000 Tipo da partida não informado ou inválido

Tipo da partida de lançamento (Tipo_Prda) 
diferente de “Crédito” (1) ou “Débito” (2) ou 
não informado

4 - MENSAGENS DE ERROS DA DECLARAçãO ANUAL – MÓDULO INFORMAçÕES CO-
MUNS AOS MUNICÍPIOS 

Código Registro Mensagem Motivo

EI001 0100

A Conta foi informada duas ou mais vezes no 
Plano de Contas
Conta ####

Conta possui mais de uma linha com o mesmo 
número de conta no Registro Plano geral de 
contas comentado – PGCC

EI002
0200

Subtítulo associado à tarifa é conta superior, só 
pode ser analítico
Subtítulo, código da tarifa ####

Subtítulo (Sub_Titu) possui ocorrência no 
campo de Conta Superior (Conta_Supe no 
Registro de Plano geral de contas comentado 
– PGCC) 

EI003 0100
Nome da Conta não informado
Conta ####

EI004 0100
Descrição da Conta não informada
Conta ####

EI005 0100

Conta aparece como superior e não foi definida 
no Plano de Contas 
Conta, Conta_Supe ####

EI006 0100

Conta Superior não pode ser igual à própria 
Conta
Conta ####

EI007 0100 Plano não possui Grupo inicial

PGCC não possui nenhuma conta com conta 
superior igual a nulo Conta deve ser corres-
pondente a Grupo na Conta COSIF

EI008 0100
Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF
Conta, conta COSIF ####

EI009 0100

Conta COSIF correspondente não pertence aos 
Grupos 7 ou 8
Conta, conta COSIF ####

Consistência somente para Contas de desdo-
bramento, que possuem Conta superior (Con-
ta_Supe)
Observação: Grupo 8 depende de definição do 
município
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Código Registro Mensagem Motivo

EI010 0100

Subtítulo é Conta Superior e possui código de 
tributação DES-IF
Conta, código de tributação ####

Somente para as Contas que são referenciadas 
como Conta superior (Conta_Supe) e Código 
de tributação da DES-IF (Cod_Trib_DESIF) 
é informado

EI011 0200

Código de identificação da tarifa  não infor-
mado
Descrição da tarifa ####

EI012 0200
Descrição da tarifa não informada
Código da tarifa ####

Tarifa deve ter uma ocorrência para Identifi-
cação da tarifa (Idto_Tari) com Descrição da 
tarifa (Desc_Tari) informada

EI013
0200

Subtítulo informado para a tarifa inexistente no 
Plano geral de contas comentado
Subtítulo, código da tarifa ####

EI014

0100

 Não foi informado o código de tributação 
DES-IF para o subtítulo

Somente para as Contas que  são referencia-
das no campo  Sub_Titu dos registros  0200 
(Tabela de tarifas de serviços da instituição) 
e 0300 (Tabela de identificação de serviços 
de remuneração variável)  ) e Código de tri-
butação da DES-IF (Cod_Trib_DESIF) não 
informado

EI015 0200

Identificação da tarifa possui mais de uma 
ocorrência para o mesmo Subtítulo
Código da tarifa, subtítulo ####

Identificação da tarifa (Idto_Tari) possui mais 
de uma linha com o mesmo número e Subtítu-
lo (Sub_Titu) no Registro Tabela de tarifas de 
serviço da instituição 

EI016 0300

Código de identificação do serviço de remune-
ração variável não informado
Descrição do serviço ####

Identificação do serviço de remuneração va-
riável (Idto_Serv_Remn_Varl) não informado

EI017 0300

Código de identificação do serviço de remune-
ração variável não existe na Tabela de Serviços 
de Remuneração Variável
Código do serviço ####

Identificação do serviço de remuneração va-
riável  (Idto_Serv_Remn_Varl) não existe na 
Tabela de Serviços de Remuneração Variável 
(Anexo xiii)

EI018 0100
Conta do COSIF não informada
Conta, conta superior informadas ####

EI019 0300

Identificação do serviço de remuneração va-
riável possui mais de uma ocorrência para o 
mesmo Subtítulo
Código do serviço, subtítulo informados ####

Identificação do serviço de remuneração vari-
ável (Idto_Serv_Remn_Varl) possui mais de 
uma linha com o mesmo número no Registro 
Tabela de identificação de serviços de remu-
neração variável da instituição com o mesmo 
Subtítulo (Sub_Titu)

EI020 0200

Foram informadas duas ou mais descrições di-
ferentes para a mesma tarifa.
Código da tarifa informado ####

Descrição da tarifa (Desc_Tari) informadas 
e diferentes para linhas com Identificação da 
tarifa (Idto_Tari) iguais 

EI021 0100

Plano possui mais Grupos iniciais que o permi-
tido pelo município
Contas (todas selecionadas) informadas ####

PGCC possui mais contas sem conta superior 
do que o permitido pelo município

EI022 0300

Descrição do serviço de remuneração variável 
não informada
Código do serviço informado ####

Somente para Serviço de remuneração vari-
ável cujo Identificação de do serviço de re-
muneração variável (Idto_Serv_Remn_Varl) 
refere-se ao Anexo xiii – Tabela de Serviços 
de Remuneração Variável com atributo Des-
crição Obrigatória igual a “Sim” 

EI023 0100

Não existe Registro de Plano geral de contas 
comentado – PGCC para o módulo Informa-
ções Comuns aos Municípios

EI024 0200

Não existe Registro de Tabela de tarifas de 
serviços da Instituição para o módulo Informa-
ções Comuns aos Municípios
Tipo de instituição informado ####

Somente para Instituição cujo Tipo da insti-
tuição (Tipo_Inti) refere-se ao Anexo vii – Ta-
bela de Títulos com atributo Tabela de Tarifas 
obrigatória igual a “Sim”

EI025 0300

Subtítulo associado ao serviço de remuneração 
variável é conta superior, só pode ser analítico
Subtítulo código do serviço informado ####

Subtítulo (Sub_Titu) possui ocorrência no 
campo de Conta Superior (Conta_Supe no 
Registro de Plano geral de contas comentado 
– PGCC) 

EI026 0300

Subtítulo informado para o serviço de preço 
variável inexistente no Plano geral de contas 
comentado
Subtítulo, código do serviço informado ####

EI027 0100

Conta superior do subtítulo do PGCC não é 
equivalente à conta superior do subtítulo no 
COSIF 
Conta, Conta do COSIF, Conta_Supe e Con-
ta_Supe do COSIF informados ####

Conta (Conta) da Tabela COSIF que está 
vinculado ao Subtitulo (Conta) do PGCC 
cuja conta superior (Conta_Supe) do PGCC 
não está vinculada à respectiva conta supe-
rior (Conta_Supe) e nem a própria conta do 
COSIF (caso a conta superior do PGCC seja 
subtítulo no COSIF)

EI028 0100

Subtítulo do PGCC sem desdobramento apon-
ta para conta no COSIF que é conta superior
Conta, Conta do COSIF informados ####

Subtítulo (Conta) do PGCC não possui desdo-
bramento está vinculado à conta da Tabela do 
COSIF que é conta superior

Código Registro Mensagem Motivo

EI029 0100

Conta do COSIF não está vigente na compe-
tência da declaração
Conta, Conta do COSIF, Mês e Ano inicial da 
competência, Mês e Ano final da competência 
da declaração, Data de criação da conta do 
COSIF e Data de extinção da conta do COSIF 
informados ####

Data de criação da conta do COSIF é supe-
rior ao mês e ano de final de competência da 
declaração ou data de extinção da conta do 
COSIF é inferior ao mês e ano de inicial de 
competência da declaração

5 - MENSAGENS DE ERROS DA DECLARAçãO DE LANçAMENTOS – MÓDULO DEMONS-
TRATIVO DE PARTIDAS DE LANçAMENTOS CONTÁBEIS

Código Registro Mensagem Motivo

EL001 1000

Código do evento informado não existe na 
Tabela de Eventos Contábeis
Número do lançamento, tipo de partida, có-
digo do evento  ####

Código do evento (Cod_Evto) informado e ine-
xistente na Tabela de Eventos Contábeis

EL002 1000

Somatório das partidas de débito diferen-
te do somatório das partidas de crédito do 
mesmo lançamento
Número do Lançamento, soma dos débitos, 
soma dos créditos  ####

Somatório do Valor das partidas de lançamen-
to (Valr_Prda_Lanc) para o Tipo da partida 
(Tipo_Prda) igual a “Credito” (1) diferente do 
somatório de Valor das partidas de lançamento 
(Valr_Prda_Lanc) para o Tipo da partida (Tipo_
Prda) igual a “Débito” (2) para a mesma Partida 
do lançamento (Idto_Lanc)

EL003 1000

Data não informada
Número do lançamento, tipo de partida, va-
lor da partida ####

EL004 1000

Identificação do lançamento não informada
Data do lançamento, Tipo de partida, valor 
do lançamento ####

EL005 1000

Valor da partida do lançamento não infor-
mado
Número do lançamento, tipo de partida 
####

EL006 1000

Histórico da partida não informado
Número do lançamento, tipo de partida, va-
lor da partida  ####

6 - MENSAGENS DE ERROS DA DECLARAçãO MENSAL – MÓDULO APURAçãO MENSAL 
DO ISSQN

Código Registro Mensagem Motivo

EM001 0440

O tipo de consolidação informado no Regis-
tro 0000 é 3 (consolidação por instituição e 
alíquota) e não existe Registros 0430  para o 
CNPJ  Unificador e alíquota informados no 
Registro 0440 .
Tipo de Consolidação, CNPJ unificador e alí-
quota informados ####

O conjunto Instituição (Cod_Depe) e Alíquota 
do ISSQN (Aliq_ISSQN) não encontrado no 
Registro de Demonstrativo da Apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido 
por Subtítulo para nenhuma das instituiçãos 
unificadas nesse CNPJ. Somente se Tipo da 
Consolidação (Tipo_Cnso no Registro de 
Identificação da declaração)  igual a “Depen-
dência, alíquota” (3)

EM002 0440

Não existem Registros 0430 para código de 
tributação e alíquota informados no Registro 
0440
CNPJ unificador, código de tributação e alí-
quota informados ####

O conjunto Alíquota do ISSQN (Aliq_ISSQN) 
e Código de Tributação da DES-IF (Cod_
Trib_DESIF) não encontrado no Registro de 
Demonstrativo da Apuração da receita tributá-
vel e do ISSQN mensal devido por Subtítulo 
para a Instituição. Somente se Tipo da Conso-
lidação (Tipo_Cnso no Registro de Identifica-
ção da declaração) igual a  “Alíquota e código 
de tributação DES-IF” (2 ou 4)

EM003
0440

Não existem Registros 0430 para a alíquota 
informada no Registro 0440
Tipo de consolidação, CNPJ unificador e alí-
quota informados ####

Alíquota de ISSQN (Aliq_ISSQN) não encon-
trada no Registro de Demonstrativo da Apura-
ção da receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo para Instituição. Somente 
se Tipo da Consolidação (Tipo_Cnso no Re-
gistro de Identificação da declaração) igual a 
“Instituição e Alíquota” (1)
Somente se houver ocorrências para do Regis-
tro de Demonstrativo da Apuração da recei-
ta tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo

EM004 0430

Código de Tributação DES-IF não foi infor-
mado no Registro 0430.
Código da instituição e subtítulo relacionados 
####

EM005 0440

Valor do incentivo fiscal por subtítulo infor-
mado no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório dos incentivos fiscais dos 
Registros 0430 de mesma alíquota do Registro 
0440
Alíquota, valor do incentivo fiscal por Subtítu-
lo e soma dos incentivos fiscais dos registros 
0430 ####

Valor do incentivo fiscal (Valr_Fisc_Sub_
Titu) deve ser igual ao somatório no Registro 
de Demonstrativo da Apuração da receita tri-
butável e do ISSQN mensal devido por Subtí-
tulo do campo de Incentivo fiscal (Inct_Fisc) 
e com Motivo de não exigibilidade (Motv_
Nao_Exig) não informado, para Tipo de con-
solidação igual a “Instituição e alíquota” (1) 
(Tipo_Cnso no Registro Identificação da de-
claração)



Página 1921/09/2013

Código Registro Mensagem Motivo

EM006 0440

Valor do incentivo fiscal por Subtítulo infor-
mado no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório dos incentivos fiscais dos 
Registros 0430 de mesma alíquota e código de 
tributação do Registro 0440
Código de tributação, alíquota, valor do incen-
tivo fiscal por Subtítulo e soma dos incentivos 
fiscais dos registros 0430 ####

Valor do incentivo fiscal (Valr_Fisc_Sub_
Titu) deve ser igual ao somatório no Registro 
de Demonstrativo da Apuração da receita tri-
butável e do ISSQN mensal devido por Subtí-
tulo do campo de Incentivo fiscal (Inct_Fisc) 
e com Motivo de não exigibilidade (Motv_
Nao_Exig) não informado, para Tipo de con-
solidação igual a “Instituição, alíquota e códi-
go de tributação DES-IF” (2) (Tipo_Cnso no 
Registro Identificação da declaração)

EM007 0440

Valor do incentivo fiscal por Subtítulo infor-
mado no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório dos incentivos fiscais dos 
Registros 0430 para a instituição e alíquota 
correspondentes a instituição e alíquota do 
Registro 0440
Código da instituição, CNPJ da instituição, 
alíquota, valor do incentivo fiscal por subtítu-
lo e soma dos incentivos fiscais dos registros 
0430 ####

Valor do incentivo fiscal (Valr_Fisc_Sub_
Titu) deve ser igual ao somatório no Registro 
de Demonstrativo da Apuração da receita tri-
butável e do ISSQN mensal devido por Subtí-
tulo do campo de Incentivo fiscal (Inct_Fisc) 
e com Motivo de não exigibilidade (Motv_
Nao_Exig) não informado, para Tipo de con-
solidação igual a “Dependência e alíquota” 
(3) (Tipo_Cnso no Registro Identificação da 
declaração)

EM008 0440

Valor do incentivo fiscal por Subtítulo infor-
mado no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório dos incentivos fiscais dos 
Registros 0430 para a instituição, alíquota e 
código de tributação correspondentes a insti-
tuição, alíquota e código de tributação do Re-
gistro 0440
Código da instituição, CNPJ da instituição, 
código de tributação, alíquota, valor do incen-
tivo fiscal por Subtítulo e soma dos incentivos 
fiscais dos registros 0430 ####

Valor do incentivo fiscal (Valr_Fisc_Sub_
Titu) deve ser igual ao somatório no Registro 
de Demonstrativo da Apuração da receita tri-
butável e do ISSQN mensal devido por Subtí-
tulo do campo de Incentivo fiscal (Inct_Fisc) 
e com Motivo de não exigibilidade (Motv_
Nao_Exig) não informado, para Tipo de con-
solidação igual a “Dependência, alíquota e 
código de tributação DES-IF” (4) (Tipo_Cnso 
no Registro Identificação da declaração)

EM009 0440

Valor do ISSQN recolhido menor do que zero, 
isto é, negativo.
CNPJ, alíquota e valor do ISSQN recolhido 
informados ####

EM010 0400

Identificação se a instituição possui contabi-
lidade própria inválida ou não informada no 
Registro 0400. Deve ser informado 1 (se a ins-
tituição possui contabilidade própria)  ou 2 (se 
a instituição não possui contabilidade própria).
Código da instituição e identificação de conta-
bilidade própria informados ####

EM011 0440

Competência da origem do crédito a ser com-
pensado igual ou posterior à competência da 
declaração. Só pode compensar com créditos 
anteriores.
CNPJ, alíquota, competência da declaração e 
competência do crédito a compensar informa-
dos ####

Competência de origem do crédito (Cmpe_
Orig_Cred) maior ou igual ao Início da com-
petência (Mes_Ano_Inic_Cmpe do Registro 
de Identificação da declaração)

EM012 0440

Valor do ISSQN a recolher menor do que zero, 
isto é, negativo.
CNPJ, alíquota e valor do ISSQN a recolher 
informados ####

ISSQN a recolher (SSQN_A_Relh) menor 
que zero.

EM013 0440

O tipo de consolidação informado no Registro 
0000 é 1 ou 2, consolidação por instituição, 
portanto CNPJ de  todos os registros 0440 de-
vem ser iguais ao CNPJ responsável pelo reco-
lhimento informado no Registro 0000.
Tipo de consolidação, CNPJ responsável pelo 
recolhimento e CNPJ do registro 0440 infor-
mados ####

CNPJ diferente de CNPJ da instituição respon-
sável pelo recolhimento (CNPJ_Resp_Rclh 
no Registro Identificação da declaração) para 
Tipo de consolidação (Tipo_Cnso no Registro 
Identificação da declaração) igual a “Institui-
ção e alíquota” (1) ou “Instituição, alíquota e 
código de tributação DES-IF” (2)

EM014 0440

Ano e/ou mês de competência do crédito a 
compensar inválido.
CNPJ, competência do crédito a compensar 
####

EM015 0440

O valor do crédito a compensar informado no 
Registro 0440 está errado. Não pode ser maior 
do que o valor do ISSQN devido menos à 
soma do valor do ISSQN retido mais valor do 
incentivo fiscal por subtítulo mais o valor do 
incentivo fiscal.
CNPJ, Crédito a compensar, ISS devido, ISS 
retido, Incentivo fiscal por subtítulo e incenti-
vo fiscal informados ####

Valor de crédito a compensar (Valr_A_Cmpn) 
diferente do resultado do cálculo de ISSQN 
devido menos ISSQN retido menos Incentivo 
fiscal (Valr_ISSQN_Devd –  Valr_ISSQN_
Retd – Inct_Fisc)

EM016
0430
0440

Motivo de não exigibilidade inválido. Se in-
formado, deve ser 1 (suspensão judicial) ou 2 
(suspensão administrativa)
Motivo de não exigibilidade informado ####

Motivo de não exigibilidade (Motv_Nao_
Exig) diferente de “Exigibilidade suspensa 
por decisão Judicial” (1) e “Exigibilidade sus-
pensa por procedimento administrativo” (2)

EM017
0440

Discriminação da origem do crédito a ser com-
pensado informada incorretamente no Regis-
tro 0440. Na discriminação deve-se informar 
as competências e os valores dos créditos que 
serão compensados, separadamente.
CNPJ e valor do crédito a compensar informa-
dos  ####

Valor a compensar (Valr_A_Cmpn) informa-
do e com ocorrência de Origem de crédito a 
compensar (Orig_Cred_A_Cmpn) sem con-
ter os campos de Competência da origem da 
compensação (Cmpe_Orig_Cred) e Valor da 
origem do credito (Valr_Orig_Cred)

Código Registro Mensagem Motivo

EM018
0440

Discriminação do credito a ser compensado 
não informada. Como o valor do crédito a 
ser compensado foi informado é obrigatório 
informar a discriminação, isto é, os valores a 
compensar por competência.
CNPJ, alíquota e valor do crédito a ser com-
pensado informados ####

Valor a compensar (Valr_A_Cmpn) informa-
do e Origem do crédito a compensar (Orig_
Cred_A_Cmpn) não informado

EM019 0430

Se foi informado que a instituição não possui 
contabilidade própria no Registro 0400, não 
pode existir Registros 0430 para essa institui-
ção.
Código da instituição ####

Contabilidade própria (Ctbl_Propria no Re-
gistro de Identificação da Instituição) igual a 
“Não” (2) e possui ocorrência no Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita tributá-
vel e do ISSQN mensal devido por Subtítulo

EM020 0440

Tipo de consolidação não permite a informa-
ção do código de tributação da DESIF
CNPJ a que se refere, tipo de consolidação, 
código de tributação da DESIF informados 
####

Tipo de consolidação (Tipo_Cnso  no Registro 
Identificação da declaração) igual a  “Institui-
ção e alíquota” (1) ou “Dependência e alíquo-
ta” (3) e Cod_Trib_DESIF informado

EM021 0430

A receita declarada informada no Registro 
0430 está errada, deve ser maior ou igual a 
zero.
Código de instituição, subtítulo e receita de-
clarada informados ####

EM022 0440

Valor da dedução da receita declarada por 
Subtítulo informado no Registro 0440 está 
errado. Deve ser igual ao somatório das de-
duções das receitas declaradas dos Registros 
0430 de mesma alíquota do Registro 0440.
Alíquota, valor da dedução por Subtítulo e 
soma das deduções dos registros 0430 ####

Valor de dedução da receita declarada para o 
Subtítulo (Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) deve 
ser igual ao somatório no Registro de Demon-
strativo da Apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo do campo 
de Valores da dedução das receitas declarada 
(Dedu_Rece_Decl) e com Motivo de não ex-
igibilidade (Motv_Nao_Exig) não informado, 
para o agrupamento do Tipo da Consolidação 
igual a “Instituição e alíquota” (1) (Tipo_Cnso 
no Registro Identificação da declaração)
Somente se houver ocorrências para do Reg-
istro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Sub-
título. Se a declaração for sem movimento, 
não deve ser informado

EM023 0440

Valor da dedução da receita declarada por 
Subtítulo informado no Registro 0440 está 
errado. Deve ser igual ao somatório das de-
duções das receitas declaradas dos Registros 
0430 de mesma alíquota e mesmo código de 
tributação do Registro 0440.
Código de tributação, alíquota, valor da de-
dução por subtítulo e soma das deduções dos 
registros 0430 ####

Valor de dedução da receita declarada para o 
Subtítulo (Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) deve 
ser igual ao somatório no Registro de Demon-
strativo da Apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo do campo 
de Valores da dedução das receitas declarada 
(Dedu_Rece_Decl) e com Motivo de não ex-
igibilidade (Motv_Nao_Exig) não informado, 
para o agrupamento do Tipo da Consolidação 
igual a “Instituição, alíquota e código de trib-
utação DES-IF” (2) (Tipo_Cnso no Registro 
Identificação da declaração)
Somente se houver ocorrências para do Reg-
istro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Sub-
título. Se a declaração for sem movimento, 
não deve ser informado

EM024 0440

Valor da dedução da receita declarada por Sub-
título informado no Registro 0440 está errado. 
Deve ser igual ao somatório das deduções das 
receitas declaradas dos Registros 0430 para a 
instituição e alíquota correspondentes a insti-
tuição e alíquota do Registro 0440.
Código da instituição, CNPJ da instituição, 
alíquota, valor da dedução e soma das de-
duções dos registros 0430 ####

Valor de dedução da receita declarada para o 
Subtítulo (Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) deve 
ser igual ao somatório no Registro de Demon-
strativo da Apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo do campo 
de Valores da dedução das receitas declaradas 
(Dedu_Rece_Decl) e com Motivo de não ex-
igibilidade (Motv_Nao_Exig) não informado, 
para o agrupamento do Tipo da Consolidação 
igual a “Dependência e alíquota” (3) (Tipo_
Cnso no Registro Identificação da declaração)
Somente se houver ocorrências para do Reg-
istro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Sub-
título. Se a declaração for sem movimento, 
não deve ser informado

EM025 0440

Valor da dedução da receita declarada por Sub-
título informado no Registro 0440 está errado. 
Deve ser igual ao somatório das deduções das 
receitas declaradas dos Registros 0430 para 
a instituição, alíquota e código de tributação 
correspondentes a instituição, alíquota e códi-
go de tributação do Registro 0440.
Código da instituição, CNPJ da instituição, 
código de tributação, alíquota, valor da de-
dução e soma das deduções dos registros 0430 
####

Valor de dedução da receita declarada para o 
Subtítulo (Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) deve 
ser igual ao somatório no Registro de Demon-
strativo da Apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo do campo 
de Valores da dedução das receitas declarada 
(Dedu_Rece_Decl) e com Motivo de não ex-
igibilidade (Motv_Nao_Exig) não informado, 
para o agrupamento do Tipo da Consolidação 
igual a “Dependência, alíquota e código de 
tributação DES-IF” (4) (Tipo_Cnso no Regis-
tro Identificação da declaração)
Somente se houver ocorrências para do Reg-
istro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Sub-
título. Se a declaração for sem movimento, 
não deve ser informado
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Código Registro Mensagem Motivo

EM026 0430

O total dos lançamentos a crédito informado 
no Registro 0430 está errado, deve ser maior 
ou igual a zero.
Código de instituição, subtítulo e total de 
lançamentos a crédito  informados  ####

Valor do crédito mensal (Valr_Cred_Mens) 
menor que zero

EM027 0430

O total dos lançamentos a débito informado no 
Registro 0430 está errado, deve ser maior ou 
igual a zero.
Código de instituição, subtítulo e total de 
lançamentos a débito informados ####

Valor do débito mensal (Valr_Debt_Mens) 
menor que zero

EM028 0430

A dedução da receita declarada informada no 
Registro 0430 não pode ser maior do que a 
receita declarada. Código de instituição, sub-
título, receita declarada e dedução da receita 
declarada informados ####

EM029 0430

Não informou a descrição da dedução da re-
ceita declarada no Registro 0430. A descrição 
deve ser informada sempre que a dedução da 
receita declarada for diferente de zero.
Código de instituição, subtítulo e dedução da 
receita declarada informados ####

EM030
0430

Não informou a base de cálculo no Registro 
0430 para o código de instituição e subtítulo 
####

EM031 0440
Não informou a base cálculo no Registro 0440 
para o CNPJ ####.

EM032 0430

A base de cálculo informada no Registro 0430 
está errada, deve ser maior ou igual a zero.
Código da instituição, subtítulo e base de cál-
culo informados ####

EM033 0430

Valor da base de cálculo informada no Reg-
istro 0430 está errado. Deve ser igual a dif-
erença entre  a receita declarada e a dedução 
da receita declarada.
Código de instituição, Subtítulo, receita 
declarada, dedução da receita e base de cálculo 
informados ####

EM034 0430

O incentivo fiscal informado no Registro 0430 
não pode ser maior do que o ISSQN devido.
Código de instituição, subtítulo, incentivo fis-
cal e ISSQN devido informados #### Conforme legislação municipal

EM035 0430

Descrição do incentivo fiscal informada in-
devidamente no Registro 0430. A descrição 
só deve ser informada se o valor do Incentivo 
fiscal for diferente de zero.
Código de instituição, subtítulo e descrição  do 
incentivo fiscal  informados ####

Valor do incentivo fiscal (Inct_Fisc) igual zero 
e Descrição do incentivo fiscal (Desc_Inct_
Fisc) informado

EM036 0440

A soma dos valores de origem do crédito a 
compensar informada no Registro 0440 deve 
ser igual ao valor do crédito a compensar.
CNPJ, credito a compensar, soma dos valores 
de origem do credito a compensar informados  
####

Somatório das ocorrências do Valor de origem 
do crédito (Valr_Orig_Cred) deve ser igual ao 
valor do crédito a compensar (Valr_A_Cmpn)

EM037 0440

CNPJ informado no registro 0440 incorreto 
pois não existe o Registro 0400 de identifi-
cação da instituição com esse CNPJ.
CNPJ informado ####

EM038
0430
0440

Não informou a alíquota do ISSQN.
Tipo de registro e identificação da instituição 
####

Alíquota (Aliq_ISSQN) não foi informada no 
Registro de Demonstrativo da Apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido 
por Subtítulo ou Registro de Demonstrativo 
do ISSQN mensal a recolher

EM039 0440
Não informou a receita declarada consolidada 
no Registro 0440 para o CNPJ ####

EM040 0440

O valor do ISSQN a recolher foi informado 
errado no Registro 0440. Deve ser igual ao 
Valor do ISSQN devido menos o valor retido, 
menos o incentivo fiscal por subtítulo, menos 
incentivo fiscal, menos o crédito a compensar, 
menos o valor recolhido no mês  ou deve ser  
zero se motivo de não exigibilidade tiver sido 
informado.
CNPJ, ISSQN devido, valor retido, incentivo 
fiscal por subtítulo, incentivo fiscal, crédito a 
compensar, valor recolhido, motivo de não ex-
igibilidade ####

Motivo de não exigibilidade (Motv_Nao_
Exig) não informado e ISSQN a recolher 
(ISSQN_A_Relh) diferente do resultado o cál-
culo: Valor do ISSQN devido menos Valor de 
ISSQN retido menos Valor de incentivo fiscal 
menos Valor do crédito a compensar menos 
Valor do ISSQN recolhido (Valr_ISSQN_
Devd –  Valr_ISSQN_Retd –  Inct_Fisc_
Sub_Titu - Inct_Fisc – Cred_A_Cmpn – Val_
ISSQN_Rclh)

EM041
0440 Não informou o valor do ISSQN devido no 

Registro 0440 para o CNPJ ####

EM042 0440

Descrição do incentivo fiscal informada in-
devidamente no Registro 0440. A descrição 
só deve ser informada se o valor do Incentivo 
fiscal for diferente de zero.
CNPJ a que se refere e descrição do incentivo 
fiscal  informados ####

Valor do incentivo fiscal (Inct_Fisc) igual zero 
e Descrição do incentivo fiscal (Desc_Inct_
Fisc) informado

Código Registro Mensagem Motivo

EM043 0440

Se foi informado motivo de não exigibilidade 
no Registro 0440, o valor do ISSQN a recolher 
deve ser zero.
CNPJ a que se refere, motivo de não exigibili-
dade, ISSQN a recolher informados ####

ISSQN a recolher (ISSQN_A_Relh) diferente 
de zero e Motivo de não exigibilidade (Motv_
Nao_Exig) igual de “Exigibilidade suspensa 
por decisão Judicial” (1) ou “Exigibilidade 
suspensa por procedimento administrativo” 
(2)

EM044

0430
0440

Se informou motivo de não exigibilidade, é 
obrigatório informar o numero do processo 
que suspende a exigibilidade
Identificação da instituição e motivo de não 
exigibilidade informados ####

Motivo de não exigibilidade (Motv_Nao_
Exig)  igual a “Exigibilidade suspensa por 
decisão Judicial” (1) ou “Exigibilidade sus-
pensa por procedimento administrativo (2) 
e Processo do motivo de não exigibilidade 
(Proc_Motv_Nao_Exig) não informado

EM045 0440

Competência de crédito a ser compensado não 
foi informada no Registro 0440. Deve ser in-
formada sempre que o valor do crédito a com-
pensar for diferente de zero.
CNPJ a que se refere e valor do crédito a com-
pensar informados ####

Ocorrência de Valor de origem de crédito 
(Valr_Orig_Cred (X)) com valor e Competên-
cia da origem do crédito (Cmpe_Orig_Cred 
(X)) vazio

EM046

0430
0440

Alíquota ISSQN informada está errada. Não 
existe essa alíquota para o código de tribu-
tação informado com vigência no mês e ano 
dessa declaração.
Tipo de registro, identificação da instituição, 
mês-ano da declaração, código de tributação e 
alíquota informados ####

Pesquisar na Tabela de Códigos de Tributação 
do Município (Anexo xi) para o conjunto 
Código do município (Cod_Munc) igual ao 
município de entrega da declaração e Códi-
go de tributação da DES-IF (Cod_Trib_DE-
SIF) igual ao Código de tributação da DES-
IF (Cod_Trib_DESIF) informado com a 
condição  do Início da competência (Ano_
Mes_ Inic_Cmpe do Registro de Identificação 
da declaração) maior que a Vigência da código 
(Ano_Mes_Fim_Vige na Tabela de Códigos 
de Tributação do Município – Anexo xi)
ou Fim da competência (Ano_Mes_Fim_
Cmpe no Registro de Identificação da 
declaração) maior que Início da vigência do 
código (Ano_Mes_Inic_Vige na Tabela de 
Códigos de Tributação do Município – Anexo 
xi)
Somente se houver ocorrências para do Reg-
istro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Sub-
título

EM047 0440

Valor da receita declarada consolidada infor-
mada no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório das receitas declaradas dos 
Registros 0430 para a alíquota igual à alíquota 
do Registro 0440.
Alíquota, valor da receita declarada consolida-
da e soma das receitas declaradas dos registros 
0430 ####

Valor da receita declarada consolidada 
(Rece_Decl_Cnso) diferente ao somatório no 
Registro de Demonstrativo da Apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido 
por Subtítulo do campo de Valores de receitas 
declaradas (Rece_Decl) e com Motivo de não 
exigibilidade (Motv_Nao_Exig) não informa-
do, agrupado paraTipo de consolidação igual 
a “Instituição e alíquota” (1) (Tipo_Cnso do 
Registro Identificação da declaração)
Somente se houver ocorrências para do Reg-
istro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Sub-
título. Se a declaração for sem movimento, 
deve ser informado zero

EM048 0440

Valor da receita declarada consolidada infor-
mada no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório das receitas declaradas dos 
Registros 0430 para a alíquota e código de 
tributação iguais a alíquota e código de tribu-
tação do Registro 0440.
Código de tributação, alíquota, valor da receita 
declarada consolidada e soma das receitas 
declaradas dos registros 0430 ####

Valor da receita declarada consolidada 
(Rece_Decl_Cnso) diferente ao somatório no 
Registro de Demonstrativo da Apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido 
por Subtítulo do campo de Valores de receitas 
declaradas (Rece_Decl) e com Motivo de não 
exigibilidade (Motv_Nao_Exig) não informa-
do, agrupado para Tipo de consolidação igual 
a “Instituição, alíquota e código de tributação 
DES-IF” (2) (Tipo_Cnso do Registro Identifi-
cação da declaração)
Somente se houver ocorrências para do Reg-
istro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Sub-
título. Se a declaração for sem movimento, 
deve ser informado zero

EM049 0440

Valor da receita declarada consolidada infor-
mada no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório das receitas declaradas dos 
Registros 0430 para a instituição e alíquota 
correspondentes a instituição e alíquota do 
Registro 0440.
Código da instituição, CNPJ da instituição, 
alíquota, valor da receita declarada consolida-
da e soma das receitas declaradas dos registros 
0430 ####

Valor da receita declarada consolidada 
(Rece_Decl_Cnso) diferente ao somatório no 
Registro de Demonstrativo da Apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido 
por Subtítulo do campo de Valores de receitas 
declaradas (Rece_Decl) e com Motivo de não 
exigibilidade (Motv_Nao_Exig) não informa-
do, agrupado para Tipo de consolidação igual 
a “Dependência e alíquota” (3) (Tipo_Cnso do 
Registro Identificação da declaração)
Somente se houver ocorrências para do Reg-
istro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Sub-
título. Se a declaração for sem movimento, 
deve ser informado zero
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Código Registro Mensagem Motivo

EM050 0440

Valor da receita declarada consolidada infor-
mada no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório das receitas declaradas dos 
Registros 0430 para a instituição, alíquota e 
código de tributação correspondentes a insti-
tuição, alíquota e código de tributação do Reg-
istro 0440.
Código da instituição, CNPJ da instituição, 
código de tributação, alíquota, valor da receita 
declarada consolidada e soma das receitas 
declaradas dos registros 0430 ####

Valor da receita declarada consolidada 
(Rece_Decl_Cnso) diferente ao somatório no 
Registro de Demonstrativo da Apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido 
por Subtítulo do campo de Valores de receitas 
declaradas (Rece_Decl) e com Motivo de não 
exigibilidade (Motv_Nao_Exig) não informa-
do, agrupado para Tipo de consolidação igual 
a “Dependência, alíquota e código de tribu-
tação DES-IF” (4) (Tipo_Cnso do Registro 
Identificação da declaração)
Somente se houver ocorrências para do Reg-
istro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Sub-
título. Se a declaração for sem movimento, 
deve ser informado zero

EM051 0440

O valor da dedução da receita declarada con-
solidada informada no Registro 0440 não 
pode ser maior do que a diferença entre receita 
declarada consolidada e a dedução da receita 
declarada por subtítulo.
CNPJ a que se refere, receita declarada con-
solidada, dedução da receita por subtítulo, de-
dução da receita consolidada informados ####

Valor da dedução da receita declarada consol-
idada (Dedu_Rece_Decl_Cnso) maior que o 
Valor da receita declarada consolidada (Rece_
Decl_Cnso)

EM052 0440

Descrição da dedução da receita consolidada 
não informada no Registro 0440. Deve ser 
informada sempre que a dedução da receita 
consolidada for diferente de zero.
CNPJ a que se refere, dedução da receita con-
solidada informados ####

Valor da dedução da receita declarada con-
solidada (Dedu_Rece_Decl_Cnso) diferente 
de zero e Descrição da dedução (Desc_Dedu) 
não informada

EM053 0440

O valor da base de cálculo informado no Reg-
istro 0440 está errado. Deve ser igual ao valor 
da receita declarada consolidada menos a de-
dução da receita declarada por subtítulo menos 
a dedução da receita declarada consolidada.
CNPJ a que se refere, receita declarada con-
solidada, dedução por subtítulo, dedução da 
receita consolidada, base de cálculo informa-
dos ####

Valor da base de cálculo (Base_Calc) difer-
ente do resultado do cálculo Valor da receita 
declarada consolidada menos a o Valor da de-
dução da receita declarada consolidada menos 
Valor da dedução da receita declarada por 
Subtítulo (Rece_Decl_Cnso –  Dedu_Rece_
Decl_Cnso – Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu)

EM054 0440

O valor do ISSQN devido informado errado 
no Registro 0440. Deve ser igual ao valor da 
base de cálculo vezes a alíquota ISSQN divi-
dido por 100.
CNPJ a que se refere, base de cálculo, alíquota 
ISSQN, ISSQN devido informados ####

Valor do ISSQN devido (Valr_ISSQN_Devd) 
diferente do resultado do cálculo Base de cál-
culo vezes Alíquota do ISSQN divido por 100 
(Base_Calc * Aliq_ISSQN  / 100 )
Se não houver ocorrências do Registro de De-
monstrativo da apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido por Subtítulo, e 
alíquota do ISSQN ser zero

EM055

0440

O valor do ISSQN retido informado no Reg-
istro 0440 está errado. Não pode ser maior 
do que o valor do ISSQN devido menos o in-
centivo fiscal por subtítulo menos o incentivo 
fiscal.
CNPJ a que se refere, ISSQN devido, incen-
tivo por subtítulo, incentivo e ISSQN retido 
informados ####

Valor do ISSQN retido (Valr_ISSQN_Retd) 
diferente do resultado do cálculo Valor do 
ISSQN devido menos Valor do incentivo fiscal 
menos Valor do incentivo fiscal por Subtítulo 
(Valr_ISSQN_Devd – Inct_Fisc – Inct_Fisc_
Sub_Titu)

EM056 0440

O valor do incentivo fiscal informado no Reg-
istro 0440 está errado. Não pode ser maior do 
que o valor do ISSQN devido menos o incenti-
vo fiscal por Subtítulo. CNPJ  a que se refere, 
ISSQN devido, incentivo por subtítulo e  in-
centivo informados ####

Valor do incentivo fiscal Inct_Fisc maior que 
Valor do ISSQN devido (Valr_ISSQN_Devd)

EM057 0440

Discriminação da fundamentação legal do in-
centivo fiscal não foi informada no Registro 
0440. Deve ser informada sempre que o valor 
do incentivo fiscal for diferente de zero.
CNPJ a que se refere e incentivo fiscal infor-
mados ####

Valor do incentivo fiscal (Inct_Fisc) diferente 
de zero e Descrição do incentivo fiscal (Desc_
Inct_Fisc) não informado

EM058 0440

Valor do crédito a compensar informado no 
Registro 0440 está errado. Não pode ser menor 
do que zero.
CNPJ a que se refere e valor do crédito a com-
pensar informados ####

Valor de crédito a compensar (Valr_A_Cmpn) 
menor que zero

EM059 0430

Só pode existir um único registro 0430 para  
cada código de instituição, Subtítulo, código 
de tributação DES-IF  e alíquota.
Código de instituição, Subtítulo, código de 
tributação e alíquota duplicados ####

Existe mais de uma linha com o mesmo con-
junto Código da instituição (Cod_Depe) e 
Subtítulo (Sub_Titu) e Código de tributação 
da DES-IF (Cod_Trib_DESIF) e Alíquota de 
ISSQN (Aliq_ISSQN)

EM060 0440

Só pode existir um único registro 0440 por 
CNPJ, código de tributação DES-IF e alíquota.
CNPJ, código de tributação e alíquota dupli-
cados ####

Existe mais de uma linha para o conjunto de 
consolidação conforme Tipo de consolidação 
(Tipo_Cnso no Registro Identificação da 
declaração) igual a “Instituição e alíquota” 
(1); “Instituição, alíquota e código de tribu-
tação DES-IF” (2); “Dependência e alíquota” 
(3);  “Dependência, alíquota e código de tribu-
tação DES-IF” (4)

EM061 0430

Não informou o valor do total de créditos no 
Registro 0430.
Código de instituição e subtítulo aos quais se 
refere ####

Código Registro Mensagem Motivo

EM062 0430

Não informou o valor do total de débitos no 
Registro 0430.
Código de instituição e subtítulo aos quais se 
refere ####

EM063 0430

Não informou o valor da receita tributável no 
Registro 0430.
Código de instituição e subtítulo aos quais se 
refere ####

EM064 0430

Valor da dedução da receita declarada infor-
mado no Registro 0430 está errado. Não pode 
ser menor do que zero.
Código de instituição, subtítulo e valor da de-
dução da receita declarada informados ####

EM065 0440

Competência de crédito a ser compensado 
informado indevidamente no Registro 0440. 
Só deve ser informado se o valor do crédito a 
compensar for diferente de zero.
CNPJ a que se refere e competência do crédito 
a compensar informados ####

Ocorrência de Competência da origem do 
crédito (Cmpe_Orig_Cred (X)) informado e 
Valor de origem do crédito (Valr_Orig_Cred 
(X)) vazio ou igual a zero

EM066 0440

Existe Registro 430 para essa instituição 
unificadora, esse código de tributação e essa 
alíquota, sem motivo de não exigibilidade e 
não existe Registro 440 para esse CNPJ uni-
ficador, com esse código de tributação e essa 
alíquota, conforme definido pelo tipo de con-
solidação.
Tipo de consolidação, código da instituição, 
CNPJ unificador, código de tributação e 
alíquota ####

Tipo de consolidação (Tipo_Cnso  no Registro 
Identificação da declaração) igual a “Institu-
ição, alíquota e código de tributação DES-IF” 
(4) e sem ocorrência no Registro Demonstra-
tivo do ISSQN mensal a recolher para o con-
junto:
Campo CNPJ  (CNPJ) correspondente ao da 
instituição unificadora (CNPJ_Unif no Reg-
istro Identificação da instituição) referente ao 
Código da instituição (Cod_Depe no Registro 
Demonstrativo da apuração, por Subtítulo, da 
receita tributável e do ISSQN mensal),
Campos Alíquota do ISSQN (Aliq_ISSQN) e 
Código de tributação da DES-IF (Cod_Trib_
DESIF) ambos correspondentes ao Registro 
Demonstrativo da apuração, por Subtítulo, da 
receita tributável e do ISSQN mensal
E no Registro Demonstrativo da apuração, por 
Subtítulo, da receita tributável e do ISSQN 
mensal com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado e somatório 
do cálculo (Valor da base de cálculo vezes 
Alíquota do ISSQN divido por 100)  menos 
Incentivo fiscal ((Base_Calc * Aliq_ISSQN / 
100) – Inct_Fisc) maior que zero

EM067 0440

Existe ocorrência de Registro 0430 e não foi 
informado o Registro 0440 para a alíquota.
Alíquota sem Registro 0440 ####

Tipo de consolidação (Tipo_Cnso  no Regis-
tro Identificação da declaração) igual a “In-
stituição e alíquota” (1) e sem ocorrência no 
Registro Demonstrativo do ISSQN mensal a 
recolher para o conjunto:
Campo CNPJ (CNPJ) correspondente ao da 
instituição responsável pelo recolhimento 
(CNPJ_Resp_Rclh no Registro Identificação 
da declaração)
Campo Alíquota do ISSQN (Aliq_ISSQN)  
correspondente ao Registro Demonstrativo da 
apuração, por Subtítulo, da receita tributável e 
do ISSQN mensal
E no Registro Demonstrativo da apuração, por 
Subtítulo, da receita tributável e do ISSQN 
mensal com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado e somatório 
do cálculo (Valor da base de cálculo vezes 
Alíquota do ISSQN divido por 100)  menos 
Incentivo fiscal ((Base_Calc * Aliq_ISSQN / 
100) – Inct_Fisc) maior que zero

EM068 0440

Existe Registro 430 para esse código de tribu-
tação e essa alíquota, sem motivo de não exi-
gibilidade e não existe Registro 440 com esse 
código de tributação e essa alíquota, conforme 
definido pelo tipo de consolidação.
Tipo de consolidação, código de tributação e 
alíquota ####

Tipo de consolidação (Tipo_Cnso  no Registro 
Identificação da declaração) igual a “Institu-
ição, alíquota e código de tributação DES-IF” 
(2) e sem ocorrência no Registro Demonstra-
tivo do ISSQN mensal a recolher para o con-
junto:
Campo CNPJ (CNPJ) correspondente ao da 
instituição responsável pelo recolhimento 
(CNPJ_Resp_Rclh no Registro Identificação 
da declaração),
Campos Alíquota do ISSQN (Aliq_ISSQN) e 
Código de tributação da DES-IF (Cod_Trib_
DESIF) ambos correspondentes ao Registro 
Demonstrativo da apuração, por Subtítulo, da 
receita tributável e do ISSQN mensal
E no Registro Demonstrativo da apuração, por 
Subtítulo, da receita tributável e do ISSQN 
mensal com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado e somatório 
do cálculo (Valor da base de cálculo vezes 
Alíquota do ISSQN divido por 100)  menos 
Incentivo fiscal ((Base_Calc * Aliq_ISSQN / 
100) – Inct_Fisc) maior que zero
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EM069 0440

Existe Registro 430 para essa instituição unifi-
cadora e essa alíquota, sem motivo de não ex-
igibilidade e não existe Registro 440 para esse 
CNPJ unificador, com essa alíquota, conforme 
definido pelo tipo de consolidação.
Tipo de consolidação, código da instituição, 
CNPJ unificador e alíquota ####

Tipo de consolidação (Tipo_Cnso  no Regis-
tro Identificação da declaração) igual a “De-
pendência e alíquota” (3) e sem ocorrência no 
Registro Demonstrativo do ISSQN mensal a 
recolher para o conjunto:
Campo CNPJ  (CNPJ) correspondente ao da 
instituição unificadora (CNPJ_Unif no Reg-
istro Identificação da instituição) referente ao 
Código da instituição (Cod_Depe no Registro 
Demonstrativo da apuração, por Subtítulo, da 
receita tributável e do ISSQN mensal),
Campo Alíquota do ISSQN (Aliq_ISSQN) 
correspondente ao Registro Demonstrativo da 
apuração, por Subtítulo, da receita tributável e 
do ISSQN mensal
E no Registro Demonstrativo da apuração, por 
Subtítulo, da receita tributável e do ISSQN 
mensal com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado e somatório 
do cálculo (Valor da base de cálculo vezes 
Alíquota do ISSQN divido por 100)  menos 
Incentivo fiscal ((Base_Calc * Aliq_ISSQN / 
100) – Inct_Fisc) maior que zero

EM070 0440

A base de cálculo informada no Registro 0440 
está errada, deve ser maior ou igual a zero.
CNPJ e base de cálculo informados ####

EM071 0430
Não informou o subtítulo no registro 0430 
para a instituição e alíquota ####

Somente para declaração com movimento, 
ou seja, existem outras ocorrências do regis-
tro 0430 para a Instituição e alíquota (Aliq_
ISSQN) diferente de zero

EM072 0430

Descrição da dedução da receita declarada 
informada no Registro 0430. Não deve ser in-
formada sempre que a dedução da receita for 
igual a zero.
Código da instituição a que se refere, de-
scrição da dedução da receita declarada infor-
mados ####

Valor da dedução da receita declarada (Dedu_
Rece_Decl) igual a zero e Descrição da de-
dução (Desc_Dedu) informada

EM073 0440

Descrição da dedução da receita declarada 
consolidada informada no Registro 0440. Não 
deve ser informada sempre que a dedução da 
receita consolidada for igual a zero.
CNPJ a que se refere, descrição da dedução 
da receita declarada consolidada informados 
####

Valor da dedução da receita declarada (Dedu_
Rece_Decl_Cnso) igual a zero e Descrição da 
dedução (Desc_Dedu) informada

EM074 0430

Valor da alíquota menor que zero
Código da instituição a que se refere, valor da 
alíquota de ISSQN informados ####

Valor campo de alíquota de ISSQN (Aliq_
ISSQN) menor que zero

EM075 0440

Valor da alíquota menor que zero
CNPJ a que se refere, valor da alíquota de 
ISSQN informados ####

Valor campo de alíquota de ISSQN (Aliq_
ISSQN) menor que zero

EM076 0430

Valor do incentivo fiscal menor que zero
Código da instituição a que se refere, valor do 
incentivo fiscal informados ####

Valor campo de incentivo fiscal (Inct_Fisc) 
menor que zero

EM077 0440

Valor do incentivo fiscal menor que zero
CNPJ a que se refere, valor da incentivo fiscal 
informados ####

Valor campo de incentivo fiscal (Inct_Fisc) 
menor que zero

EM078 0440

Código de tributação da DES-IF obrigatório
CNPJ a que se refere , tipo de consolidação 
informados ####

Tipo de consolidação (Tipo_Cnso  no Regis-
tro Identificação da declaração) igual a  “In-
stituição, alíquota e código de tributação” (2) 
ou “Dependência, alíquota e código de tribu-
tação” (4) e Cod_Trib_DESIF não informado

EM079 0440 Registro 0440 não informado.

Registro Demonstrativo do ISSQN mensal 
a recolher obrigatório e sem ocorrências na 
declaração

EM080 0440

Declaração sem movimento deve ter receita 
declarada consolidada igual a zero
CNPJ a que se refere, receita declarada consol-
idada informados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e receita 
declarada consolidada diferente de zero

EM081 0440

Declaração sem movimento deve ter alíquota 
de ISSQN igual a zero
CNPJ a que se refere e alíquota de ISSQN in-
formados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e alíquota 
do ISSQN diferente de zero

EM082 0440

Declaração sem movimento não pode ter de-
dução receita declarada por subtítulo informa-
da
CNPJ a que se refere e dedução da receita 
declarada informados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e dedução 
da receita declarada por subtítulo informada

EM083 0440

Declaração sem movimento não pode ter re-
ceita declarada consolidada informada
CNPJ a que se refere e receita declarada con-
solidada informados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e receita 
declarada consolidada informada

EM084 0440

Declaração sem movimento deve ter base de 
cálculo igual a zero
CNPJ a que se refere, base de cálculo infor-
mados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e base de 
cálculo diferente de zero

Código Registro Mensagem Motivo

EM085 0440

Declaração sem movimento deve ter valor do 
ISSQN devido igual a zero
CNPJ a que se refere, valor do ISSQN devido 
informados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor do 
ISSQN devido diferente de zero

EM086 0440

Declaração sem movimento não pode ter valor 
de ISSQN retido informado
CNPJ a que se refere e valor de ISSQN retido 
informados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor de 
ISSQN retido informado

EM087 0440

Declaração sem movimento não pode ter valor 
de incentivo fiscal por Subtítulo informado
CNPJ a que se refere e valor de incentivo fiscal 
por Subtítulo informados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor de 
incentivo fiscal por Subtítulo informado

EM088 0440

Declaração sem movimento não pode ter valor 
de incentivo fiscal informado
CNPJ a que se refere e valor de incentivo fiscal 
informados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor de 
incentivo fiscal informado

EM089 0440

Declaração sem movimento não pode ter valor 
de crédito a compensar informado
CNPJ a que se refere e valor de crédito a com-
pensar informados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor de 
crédito a compensar informado

EM090 0440

Declaração sem movimento não pode ter valor 
de ISSQN recolhido informado
CNPJ a que se refere e valor de ISSQN recol-
hido informados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor de 
ISSQN recolhido informado

EM091 0440

Declaração sem movimento não pode ter moti-
vo de não exigibilidade informado
CNPJ a que se refere e motivo de não exigibi-
lidade informados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e motivo 
de não exigibilidade informado

EM092 0440

Declaração sem movimento não pode ter valor 
de ISSQN a recolher informado
CNPJ a que se refere e valor de ISSQN a 
recolher informados ####

Não há ocorrências do Registro de Demon-
strativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor de 
ISSQN a recolher informado

EM093 0440

Declaração não é sem movimento e alíquota 
de ISSQN igual a zero
CNPJ a que se refere informado ####

Há ocorrências do Registro de Demonstrativo 
da apuração da receita tributável e do ISSQN 
mensal devido por Subtítulo para o CNPJ e 
alíquota do ISSQN igual a zero

7 - MENSAGENS DE ALERTA

Código Registro Mensagem Motivo

A001 0000

Mês somente poderá diferente de dezembro (12) no ano no 
encerramento de atividade da instituição.
Módulo da declaração e mês final de competência infor-
mados ####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a “Demonstrativo 
Contábil”  (1) ou “Informações 
Comuns aos Municípios” (3) 
e mês de fim da competência 
(Ano_Mes_Fim_Cmpe) difer-
ente de “Dezembro” (12)

A002 0000

Mês somente poderá diferente de janeiro (01) no ano de 
início de atividade, favor verificar.
Módulo declaração, mês inicio de competência informado 
####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a “Demonstrativo 
Contábil” (1) e mês de Início 
da competência (Ano_Mes_
Inici_Cmpe) diferente de “Ja-
neiro” (01).

A003 0400

O período de paralisação da instituição informado no Reg-
istro 0400 é superior a 180 dias, contrariando as normas do 
BACEN.
Código da instituição, inicio e fim da paralisação  ####

Diferença entre Dat_Inic_Para 
e Dat_Fim_Para é superior a 
180 dias

A004 0440

Conjunto Instituição, Alíquota ISSQN e Código de Tribu-
tação não foi informado no Registro de Demonstrativo da 
Apuração, por Subtítulo, da receita tributável e do ISSQN 
mensal devido para nenhuma das instituiçãos unificadas 
nesse CNPJ

O conjunto Instituição (Cod_
Depe) e Alíquota de ISSQN 
(Aliq_ISSQN) e Código de 
tributação da DES-IF (Cod_
Trib_DESIF) não encontrado 
no Registro de Demonstra-
tivo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN men-
sal devido por Subtítulo para 
nenhuma das instituiçãos 
unificadas nesse CNPJ. So-
mente se Tipo de consolidação 
(Tipo_Cnso no Registro de 
Identificação da declaração) 
igual a “Dependência, alíquota 
e código de tributação DES-
IF” (4)
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Código Registro Mensagem Motivo

A005
0400

Instituição possui contabilidade própria, não está paralisada 
e não possui Registro de Demonstrativo da apuração, por 
Subtítulo, da receita tributável e do ISSQN mensal devido

Registro não informado e 
Contabilidade própria (Ctbl_
Propria no Registro Identifi-
cação da instituição)  igual a 
“Sim” (1) e Competência da 
declaração (Ano_Mes_Inic_
Cmpe no Registro de Identi-
ficação da declaração) fora do 
período de paralisação (Dat_
Inic_Para e Dat_Fim_Para no 
Registro de Identificação da 
instituição)
Somente se Modulo da 
declaração (Modu_Decl no 
Registro Identificação da 
declaração) igual a “Apuração 
do Mensal do ISSQN” (2)

A006 0400

Data de início de paralisação informada no Registro 0400 é 
anterior há 10 anos.
Código da instituição, Data de início da paralisação infor-
mados ####

Data de início da paralisação 
(Data_Inici_Para) com ano 
menor que o (ano corrente – 
10)

A007 0000

Mês somente poderá diferente de janeiro (01) no ano de 
início de atividade da instituição ou em caso de alteração do 
PGCC e tabelas, favor verificar.
Módulo da declaração e mês de inicio da competência in-
formados ####

Módulo da declaração (Modu_
Decl) igual a “Informação Co-
mum aos Municípios” (3) e 
mês de Início da competência 
(Ano_Mes_Inici_Cmpe) dif-
erente de “Janeiro” (01).

A008 0100

Data de criação da conta do COSIF superior à data de início 
da competência da declaração
Conta, Conta do COSIF, Mês e Ano inicial da competência 
e Data de criação da conta do informados ####

Mês e ano de Início da com-
petência (Ano_Mes_Ini-
ci_Cmpe) é superior à data 
de criação da conta do CO-
SIF. Não será permitido fazer 
lançamentos para esta conta 
antes de sua data de criação

A009 0100

Data de extinção da conta do COSIF inferior à data de fim 
da competência da declaração
Conta, Conta do COSIF, Mês e Ano final da competência 
da declaração e Data de extinção da conta do COSIF infor-
mados ####

Mês e ano de fim da competên-
cia (Ano_Mes_Fim_Cmpe) é 
inferior à data de extinção da 
conta do COSIF. Não será per-
mitido fazer lançamentos para 
esta conta após de sua data de 
extinção.

A010 0400 Foi indicado benefício de redução de alíquota

Embora este município conce-
da incentivo fiscal de redução 
de alíquota, certifique-se de 
que a empresa/instituição goza 
deste benefício; o uso indevi-
do acarretará as penalidades 
legais cabíveis.

Anexo vII
Tabela de Títulos
Refere-se aos tipos de Instituições sujeitas ao COSIF

Código Descrição
Tabela de Tarifas 
obrigatória

U Bancos Múltiplos Sim

B Bancos Comerciais Sim

D Bancos de Desenvolvimento Não

K Agências de Fomento ou de Desenvolvimento Não

I Bancos de Investimentos Não

F Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimentos Não

J Sociedades de Crédito ao Microempreendedor Não

A Sociedades de Arrendamento Mercantil Não

C Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio Não

T Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários Não

S Sociedades de Crédito Imobiliário e Associações de Poupança e Empréstimo Não

W Companhias Hipotecárias Não

E Caixas Econômicas Sim

R Cooperativas de Crédito Não

O Fundos de Investimento Não

L Banco do Brasil S.A Sim

M Caixa Econômica Federal Sim

N Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Não

H Administradoras de Consórcio Não

P Grupos de Consórcio Não

Z Empresas em Liquidação Extrajudicial Não

Observação: Z – Empresas em Liquidação estão desobrigadas de apresentar tabela de tarifas desde que 
não sejam obrigadas antes de entrar em processo de liquidação extrajudicial.

ANEXO vIII
TABELA DE MUNICÍPIOS DO IBGE

Informação Descrição Oc Obr Tipo Tam

Cod_Munc Código fornecido pelo IBGE para identificar a cidade (município). 1 -1 S N 7

Nom_Munc Nome oficial do município. 1 -1 S C 50

Sigl_UF Estado a que pertence o município 1 -1 S C 2

ANEXO IX
TABELA DE TIPOS DE instituição
Conforme códigos da Tabela MNI

Código Descrição

1 Matriz

Anexo X
TABELA DE CÓDIGOS DE TRIBUTAçãO DA DES-IF
Definição dos códigos de tributação e correspondência com os subitens da lista de serviços da LC 
116/03

Informação Descrição Oc Obr Tipo Tam

Cod_Trib_DESIF Código de Tributação 1-1 S C 20

Desc_Trib Descrição do Código de Tributação 1-1 S C 100

Sub_Item_Lista Número do subitem da lista de serviços da LC 116/03. 1-1 S C 4

Código de Tributação Descrição
Subitem da Lista de 
Serviços

01.01.000-01 Análise e desenvolvimento de sistemas 0101

01.02.000-01 Programação 0102

01.03.000-01 Processamento de dados 0103

01.05.000-01
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de com-
putação 0105

01.06.000-01 Assessoria e consultoria em informática 0106

01.07.000-01
Suporte Técnico em Informática, inclusive instalação, configuração 
e manutenção de programas de computação e banco de dados 0107

07.19.000-01

Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenha-
ria , arquitetura e urbanismo (não vinculado a liberação de crédito 
próprio) 0719

08.02.000-01
Instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer 
natureza 0802

10.01.000-01 Agenciamento de câmbio 1001

10.01.000-02 Corretagem de câmbio 1001

10.01.000-03 Intermediação de câmbio 1001

10.01.000-04 Agenciamento de seguros 1001

10.01.000-05 Corretagem de seguros 1001

10.01.000-06 Intermediação de seguros 1001

10.01.000-07 Agenciamento de cartões de crédito 1001

10.01.000-08 Corretagem de cartões de crédito 1001

10.01.000-09 Intermediação de cartões de crédito 1001

10.01.000-10 Agenciamento de planos de previdência privada 1001

10.01.000-11 Corretagem de planos de previdência privada 1001

10.01.000-12 Intermediação de planos de previdência privada 1001

10.02.000-01 Agenciamento de títulos em geral 1002

Código de Tributação Descrição
Subitem da Lista de 
Serviços

10.02.000-02 Corretagem de títulos em geral 1002

10.02.000-03 Intermediação de títulos em geral 1002

10.02.000-04 Agenciamento de valores mobiliários 1002

10.02.000-05 Corretagem de valores mobiliários 1002

10.02.000-06 Intermediação de valores mobiliários 1002

10.02.000-07 Agenciamento de contratos quaisquer 1002

10.02.000-08 Corretagem de contratos quaisquer 1002
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10.02.000-09 Intermediação de contratos quaisquer 1002

10.04.000-01 Agenciamento de contratos de arrendamento mercantil (leasing) 1004

10.04.000-02 Corretagem de contratos de arrendamento mercantil (leasing) 1004

10.04.000-03 Intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing) 1004

10.04.000-04 Agenciamento de contratos de “faturização” (factoring) 1004

10.04.000-05 Corretagem de contratos de “faturização” (factoring) 1004

10.04.000-06 Intermediação de contratos de “faturização” (factoring) 1004

10.05.000-01
Agenciamento de bens móveis não abrangidos em outros itens / 
subitens. 1005

10.05.000-02
Corretagem de bens móveis não abrangidos em outros itens / su-
bitens. 1005

10.05.000-03
Intermediação de bens móveis não abrangidos em outros itens / 
subitens. 1005

10.05.000-04
Agenciamento de bens imóveis não abrangidos em outros itens / 
subitens. 1005

10.05.000-05
Corretagem de bens imóveis não abrangidos em outros itens / su-
bitens. 1005

10.05.000-06
Intermediação de bens imóveis não abrangidos em outros itens / 
subitens. 1005

10.05.000-07 Agenciamento no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros. 1005

10.05.000-08 Corretagem no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros. 1005

10.05.000-09 Intermediação  no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros. 1005

10.09.000-01 Guarda e estacionamento de veículos 1009

11.01.000-01
Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de 
aeronaves e de embarcações. 1101

13.03.000-01 Cópia, reprodução e congêneres 1303

13.04.000-01 Serviços de reprografia 1304

13.04.000-02 Serviços de microfilmagem 1304

13.04.000-03 Serviços de digitalização 1304

15.01.000-01 Administração de fundos quaisquer 1501

15.01.000-02 Administração de consórcio 1501

15.01.000-03 Administração de cartão de crédito ou débito e congêneres 1501

15.01.000-04 Administração de carteira de clientes 1501

15.01.000-05 Administração de cheques pré-datados e congêneres 1501

15.02.000-01 Abertura de conta-corrente no país 1502

15.02.000-02 Abertura de contas de investimentos e aplicação no país 1502

15.02.000-03 Abertura de conta de poupança no país 1502

15.02.000-04
Abertura de contas em geral no país não abrangidas em outros itens/
subitens. 1502

15.02.000-05 Abertura de conta-corrente no exterior 1502

15.02.000-06 Abertura de contas de investimentos e aplicação no exterior 1502

Código de Tributação Descrição
Subitem da Lista de 
Serviços

15.02.000-07 Abertura de conta de poupança no exterior 1502

15.02.000-08
Abertura de contas em geral no exterior não abrangidas em outros 
itens / subitens. 1502

15.02.000-09 Manutenção de conta-corrente no país 1502

15.02.000-10 Manutenção de contas de investimentos e aplicação no país 1502

15.02.000-11 Manutenção de conta de poupança no país 1502

15.02.000-12
Manutenção de contas em geral no país não abrangidas em outros 
itens / subitens. 1502

15.02.000-13 Manutenção de conta-corrente no exterior 1502

15.02.000-14 Manutenção de contas de investimentos e aplicação no exterior 1502

15.02.000-15 Manutenção de conta de poupança no exterior 1502

15.02.000-16
Manutenção de contas em geral no exterior não abrangidas em out-
ros itens / subitens. 1502

15.03.000-01 Locação de cofres particulares 1503

15.03.000-02 Manutenção de cofres particulares 1503

15.03.000-03 Locação de terminais eletrônicos 1503

15.03.000-04 Manutenção de terminais eletrônicos 1503

15.03.000-05 Locação de terminais de atendimento 1503

15.03.000-06 Manutenção de terminais de atendimento 1503

15.03.000-07 Locação de bens e equipamentos em geral 1503

15.03.000-08 Manutenção de bens e equipamentos em geral 1503

15.04.000-01 Fornecimento e emissão de atestado de idoneidade 1504

15.04.000-02
Fornecimento e emissão de atestado de capacidade financeira e 
congêneres 1504

15.04.000-03
Fornecimento e emissão de atestados em geral não abrangidas em 
outros itens/subitens. 1504

15.05.000-01 Cadastro, elaboração e Renovação de ficha cadastral e congêneres 1505

15.05.000-02 Inclusão no cadastro de emitentes de cheques sem fundos-CCF 1505

15.05.000-03 Exclusão do cadastro de emitentes de cheques sem fundos-CCF 1505

15.05.000-04 Inclusão no cadastro de outros bancos cadastrais quaisquer 1505

15.05.000-05 Exclusão do cadastro de outros bancos cadastrais quaisquer 1505

15.06.000-01 Emissão, reemissão e fornecimento de avisos. 1506

15.06.000-02 Emissão, reemissão e fornecimento de comprovantes 1506

15.06.000-03 Emissão, reemissão e fornecimento de documentos em geral 1506

15.06.000-04 Abono de firmas 1506

15.06.000-05 Coleta de documentos, bens e valores 1506

15.06.000-06 Entrega de documentos, bens e valores 1506

15.06.000-07 Comunicação com outra agência 1506

15.06.000-08 Comunicação com a administração central 1506

15.06.000-09 Licenciamento eletrônico de veículos 1506

15.06.000-10 Transferência de veículos 1506

15.06.000-11 Agenciamento fiduciário 1506

15.06.000-12 Agenciamento depositário 1506

15.06.000-13 Devolução de bens em custódia 1506

15.07.000-01
Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral 
por telefone 1507

Código de Tributação Descrição
Subitem da Lista de 
Serviços

15.07.000-02
Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral 
por fac-símile 1507

15.07.000-03
Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral 
via internet 1507

15.07.000-04 Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas por telex 1507

15.07.000-05

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, 
por qualquer meio ou processo não abrangidas em outros itens / 
subitens. 1507

15.07.000-06 Acesso a terminais de atendimento, inclusive 24 horas 1507

15.07.000-07 Acesso a outro banco 1507

15.07.000-08 Acesso à rede compartilhada 1507

15.07.000-09
Fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a 
contas em geral, por qualquer meio ou processo. 1507

15.07.000-10 Pacote / cesta de serviços bancários 1507

15.08.000-01 Emissão e reemissão de contrato de crédito 1508

15.08.000-03 Alteração de contrato de crédito 1508

15.08.000-04 Cessão de contrato de crédito 1508

15.08.000-05 Substituição de contrato de crédito 1508

15.08.000-06 Cancelamento de contrato de crédito 1508

15.08.000-07 Registro de contrato de crédito 1508

15.08.000-08 Estudo, análise e avaliação de operações de crédito 1508

15.08.000-09 Emissão de aval, fiança, anuência e congêneres 1508

15.08.000-10 Concessão de aval, fiança, anuência e congêneres 1508

15.08.000-11 Alteração de aval, fiança, anuência e congêneres 1508

15.08.000-12 Contratação de aval, fiança, anuência e congêneres 1508

15.08.000-13
Serviços relativos a abertura de crédito não abrangidas em outros 
itens/subitens, para quaisquer fins. 1508
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15.09.000-01
Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 
cessão de direitos e obrigações 1509

15.09.000-02 Substituição de garantia 1509

15.09.000-03 Alteração de contrato de leasing 1509

15.09.000-04 Cancelamento de contrato de leasing 1509

15.09.000-05 Registro de contrato de leasing 1509

15.09.000-06 Demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing) 1509

15.10.000-01
Serviços relacionados a cobranças e recebimentos em geral de títu-
los quaisquer efetuados por qualquer meio 1510

15.10.000-02
Serviços relacionados a cobranças e recebimentos de contas em 
geral efetuados por qualquer meio 1510

15.10.000-03
Serviços relacionados a cobranças e recebimentos de carnês em 
geral efetuados por qualquer meio 1510

15.10.000-04
Serviços relacionados a cobranças e recebimentos de câmbio em 
geral efetuados por qualquer meio 1510

15.10.000-05
Serviços relacionados a recebimentos de tributos em geral efetua-
dos por qualquer meio 1510

Código de Tributação Descrição
Subitem da Lista de 
Serviços

15.10.000-06
Serviços relacionados a cobranças e recebimentos por conta de ter-
ceiros em geral efetuados por qualquer meio 1510

15.10.000-07
Serviços relacionados a pagamentos em geral de títulos quaisquer 
efetuados por qualquer meio 1510

15.10.000-08
Serviços relacionados a pagamentos de contas em geral efetuados 
por qualquer meio 1510

15.10.000-09
Serviços relacionados a pagamentos de carnês em geral efetuados 
por qualquer meio 1510

15.10.000-10
Serviços relacionados a pagamentos de câmbio em geral efetuados 
por qualquer meio 1510

15.10.000-11
Serviços relacionados a pagamentos de tributos em geral efetuados 
por qualquer meio 1510

15.10.000-12
Serviços relacionados a pagamentos por conta de terceiros em geral 
efetuados por qualquer meio 1510

15.10.000-13 Fornecimento de posição de cobrança 1510

15.10.000-14 Fornecimento de posição de recebimento 1510

15.10.000-15 Fornecimento de posição de pagamento 1510

15.10.000-16 Emissão de carnês 1510

15.10.000-17 Emissão de fichas de compensação 1510

15.10.000-18 Emissão de impressos e documentos em geral 1510

15.11.000-01 Devolução de títulos 1511

15.11.000-02 Protesto de títulos 1511

15.11.000-03 Sustação de protesto 1511

15.11.000-04 Manutenção de títulos 1511

15.11.000-05 Reapresentação de títulos 1511

15.11.000-06 Demais serviços relacionados a títulos em cobrança 1511

15.12.000-01 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários 1512

15.13.000-01 Edição de contrato de câmbio 1513

15.13.000-02 Alteração de contrato de câmbio 1513

15.13.000-03 Prorrogação de contrato de câmbio 1513

15.13.000-04 Cancelamento de contrato de câmbio 1513

15.13.000-05 Baixa de contrato de câmbio 1513

15.13.000-06 Emissão de registro de exportação 1513

15.13.000-07 Emissão de registro de crédito 1513

15.13.000-08 Cobrança no exterior 1513

15.13.000-09 Depósito no exterior 1513

15.13.000-10 Emissão e fornecimento  de cheques de viagem 1513

15.13.000-11 Cancelamento de cheques de viagem 1513

15.13.000-12 Fornecimento de carta de crédito de importação 1513

15.13.000-13 Transferência de carta de crédito de importação 1513

15.13.000-14 Cancelamento de carta de crédito de importação 1513

15.13.000-15 Demais serviços relativos à carta de crédito de importação 1513

15.13.000-16 Fornecimento de carta de crédito de exportação 1513

15.13.000-17 Transferência de carta de crédito de exportação 1513

15.13.000-18 Cancelamento de carta de crédito de exportação 1513

15.13.000-19 Demais serviços relativos à carta de crédito de exportação 1513

15.13.000-20 Serviços relativos a garantias recebidas 1513

15.13.000-21 Envio de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio 1513

Código de Tributação Descrição
Subitem da Lista de 
Serviços

15.13.000-22
Recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de 
câmbio 1513

15.13.000-23 Demais serviços relacionados à operação de câmbio 1513

15.14.000-01 Fornecimento, emissão e reemissão de cartão magnético 1514

15.14.000-02 Renovação de cartão magnético 1514

15.14.000-03 Manutenção de cartão magnético 1514

15.14.000-04 Fornecimento, emissão e reemissão de cartão de crédito 1514

15.14.000-05 Renovação de cartão de crédito 1514

15.14.000-06 Manutenção de cartão de crédito 1514

15.14.000-07 Fornecimento, emissão e reemissão de cartão de débito 1514

15.14.000-08 Renovação de cartão de débito 1514

15.14.000-09 Manutenção de cartão de débito 1514

15.14.000-10 Fornecimento, emissão e reemissão de cartão salário 1514

15.14.000-11 Renovação de cartão salário 1514

15.14.000-12 Manutenção de cartão salário 1514

15.14.000-13 Fornecimento, emissão e reemissão de cartões congêneres 1514

15.14.000-14 Renovação de cartões congêneres 1514

15.14.000-15 Manutenção de cartões congêneres 1514

15.15.000-01 Compensação de cheques 1515

15.15.000-02 Compensação de títulos quaisquer 1515

15.15.000-03 Serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado 1515

15.15.000-04
Serviços relacionados a saque de contas quaisquer, por qualquer 
meio ou processo. 1515

15.16.000-01
Emissão / reemissão de ordens de pagamento, ordens de crédito e 
similares, por qualquer meio ou processo 1516

15.16.000-02
Liquidação de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, 
por qualquer meio ou processo 1516

15.16.000-03
Alteração de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, 
por qualquer meio ou processo 1516

15.16.000-04
Cancelamento de ordens de pagamento, ordens de crédito e simi-
lares, por qualquer meio ou processo 1516

15.16.000-05
Baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por 
qualquer meio ou processo 1516

15.16.000-06
Serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pa-
gamentos e similares, inclusive entre contas em geral 1516

15.17.000-01 Emissão de cheques quaisquer, avulso ou por talão 1517

15.17.000-02 Fornecimento de cheques quaisquer, avulso ou por talão 1517

15.17.000-03 Devolução de cheques quaisquer, avulso ou por talão 1517

15.17.000-04 Sustação de cheques quaisquer, avulso ou por talão 1517

15.17.000-05 Cancelamento de cheques quaisquer, avulso ou por talão 1517

15.17.000-06 Oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão 1517

15.18.000-01 Avaliação de imóvel 1518

15.18.000-02 Avaliação de obra 1518

15.18.000-03 Vistoria de imóvel 1518

15.18.000-04 Vistoria de obra 1518

15.18.000-05 Análise técnica relacionada ao crédito imobiliário 1518

15.18.000-06 Análise jurídica relacionada ao crédito imobiliário 1518

15.18.000-07 Emissão / reemissão de contrato de crédito imobiliário 1518

Código de Tributação Descrição
Subitem da Lista de 
Serviços

15.18.000-08 Alteração de contrato de crédito imobiliário 1518

15.18.000-09 Transferência de contrato de crédito imobiliário 1518

15.18.000-10 Renegociação de contrato de crédito imobiliário 1518

15.18.000-11 Emissão / reemissão de termo de quitação 1518
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15.18.000-12 Outros serviços relacionados ao crédito imobiliário 1518

17.01.000-01 Assessoria de qualquer natureza 1701

17.01.000-02 Consultoria de qualquer natureza 1701

17.01.000-03
Análise, exame, fornecimento de dados e informações de qualquer 
natureza 1701

17.02.000-01 Serviços de expediente 1702

17.02.000-02 Serviços de apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres 1702

17.03.000-01
Serviços de planejamento, coordenação, programação ou organi-
zação técnica 1703

17.03.000-02
Serviços de planejamento, coordenação, programação ou organi-
zação financeira 1703

17.03.000-03
Serviços de planejamento, coordenação, programação ou organi-
zação administrativa 1703

17.05.000-01
Fornecimento de mão-de-obra, em caráter temporário ou perma-
nente 1705

17.09.000-01 Serviços de perícias 1709

17.09.000-02 Serviços de laudos 1709

17.09.000-03 Serviços de exames técnicos 1709

17.09.000-04 Serviços de análises técnicas 1709

17.12.000-01 Administração em geral de bens e negócios de terceiros 1712

17.13.000-01 Leilão e congêneres 1713

17.16.000-01 Auditoria 1716

17.19.000-01 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares 1719

17.20.000-01 Consultoria econômica 1720

17.20.000-02 Assessoria econômica 1720

17.20.000-03 Consultoria financeira 1720

17.20.000-04 Assessoria financeira 1720

18.01.000-01 Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros 1801

18.01.000-02
Serviços de inspeção e avaliação de riscos para cobertura de con-
tratos de seguros 1801

18.01.000-03 Serviços de prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.1801

19.01.000-01

Serviços de distribuição de bilhetes e demais produtos de loteria, 
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, in-
clusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres 1901

19.01.000-02

Serviços de vendas de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os 
decorrentes de títulos de capitalização e congêneres 1901

26.01.000-01 Serviços de coleta de bens ou valores 2601

26.01.000-02 Serviços de remessa de bens ou valores 2601

26.01.000-03 Serviços de entrega de bens ou valores 2601

26.01.000-04 Serviços de courrier e congêneres 2601

28.01.000-01 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza 2801

ANEXO XI
TABELA DE CÓDIGOD DE TRIBUTAçãO DO MUNICÍPIO
A vigência diz respeito ao conjunto código de tributação do município e alíquota, com a correspon-
dência com o código de tributação da DES-IF

Informação Descrição Oc Obr Tipo Tam

Cod_Munc Código fornecido pelo IBGE para identificar a cidade (município).  1-1 S N 7

Cod_Trib_Munc
Código de tributação do município correspondente ao código de 
tributação da Tabela de Códigos de Tributação da DES-IF 1-1 S C 20

Cod_Trib_DESIF Código de tributação da Tabela de Código de Tributação (Anexo x) 1-1 S C 20

Alíq_Trib_Munc Alíquota que se aplica a receita do Código de Tributação 1-1 S N 5,2

Ano_Mes_Inic_Vige
Mês e ano de início da vigência do código de tributação do muni-
cípio. Formato: aaaamm 1-1 S C 6

Ano_Mes_Fim_Vige
Mês e ano de fim da vigência do código de tributação do município. 
Formato: aaaamm 1-1 N C 6

Alíq_Trib_Munc_Redz
Alíquota reduzida por incentivo fiscal que se aplica à receita do 
Código de Tributação 1-1 S N 5,2

ANEXO XII
TABELA DO COSIF
Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional

Informação Descrição Oc Obr Tipo Tam

Conta Número da conta 1-1 S C 20

Informação Descrição Oc Obr Tipo Tam

Dat_Cria Data de criação da conta. Formato: aaaammdd 1-1 S D

Dat_Extc Data de extinção da conta. Formato: aaaammdd 0-1 N D

Conta_Supe Número da conta superior 0-1 N C 20

Nome_Conta Nome da Conta 1-1 S C 255

Desc_Func Descrição da função da Conta 1-1 S C 255

Anexo XIII
TABELA DE SERVIçOS DE REMUNERAçãO VARIÁVEL
Tabela de Serviços de Remuneração Variável não tabelado através da Tabela de Tarifas

Código Serviço Descrição do Serviço

Indicador de obrigatorie-
dade de descrição comple-
mentar

0100.01
Agenciamento / intermediação em 
operações de crédito

Prestação de serviços de agencia-
mento / intermediação nas operações 
de repasse de linhas de crédito com 
recursos internos ou externos Não

0100.02
Agenciamento / intermediação em 
operações de câmbio

Prestação de serviços de agencia-
mento / intermediação nas operações 
de câmbio Não

0100.03
Agenciamento / intermediação na 
venda de seguros

Prestação de serviços de agencia-
mento / intermediação na venda de 
seguros para terceiros (empresas li-
gadas ou não) Não

0100.04
Agenciamento / intermediação na 
venda de serviços de turismo

Prestação de serviços de agencia-
mento / intermediação na venda de 
turismo para terceiros (empresas li-
gadas ou não) Não

0100.05
Agenciamento / intermediação na 
venda de cartões de crédito

Prestação de serviços de agencia-
mento / intermediação na venda de 
cartões de crédito para terceiros (em-
presas ligadas ou não) Não

0100.06
Agenciamento / intermediação na 
venda de títulos de capitalização

Prestação de serviços de agencia-
mento na venda de títulos de capi-
talização para terceiros (empresas 
ligadas ou não) Não

0100.07
Agenciamento / intermediação na 
venda de planos de saúde

Prestação de serviços de agencia-
mento / intermediação na venda de 
planos de saúde para terceiros (em-
presas ligadas ou não) Não

0100.08

Agenciamento / intermediação na 
venda de arrendamento mercantil 
-”leasing”

Prestação de serviços de agencia-
mento / intermediação na venda de 
arrendamento mercantil - “leasing” 
para terceiros (empresas ligadas ou 
não) Não

0100.09

Agenciamento / intermediação na 
venda de planos de previdência 
privada

Prestação de serviços de agencia-
mento / intermediação na venda de 
planos de previdência privada para 
terceiros (empresas ligadas ou não) Não

0100.10
Agenciamento / intermediação de 
programas

Prestação de serviços de agencia-
mento / intermediação de programas 
diversos promovidos por terceiros 
(empresas ligadas ou não), tais como 
programas de milhagem de cartões Sim

0100.11
Agenciamento / intermediação em 
geral

Prestação de serviços de agencia-
mento / intermediação para terceiros 
não especificados nos itens anterio-
res Sim

0200.01
Intermediação de contratos na 
BM&F

Prestação de serviços de intermedia-
ção de contratos na Bolsa de Merca-
dorias e Futuros Não

0200.02 Intermediação de títulos
Prestação de serviços de intermedia-
ção de títulos Não

0200.03
Intermediação na venda de cotas de 
fundos e clubes de investimento

Prestação de serviços de intermedia-
ção na venda de cotas de fundos e 
clubes de investimento Não

0200.04
Intermediação na compra e venda 
de ações

Prestação de serviços de intermedia-
ção na compra e venda de ações Não

0200.05 Intermediação de bens imóveis
Prestação de serviços de intermedia-
ção na venda de bens imóveis Não

0200.06 Intermediação de bens

Prestação de serviços de Intermedia-
ção de bens não especificados nos 
itens anteriores Sim

0300.01
Colocação de títulos e valores mo-
biliários

Prestação de serviços de colocação 
de títulos e valores mobiliários no 
mercado para companhias abertas Não

0300.02
Colocação de cotas de fundos e clu-
bes de investimento

Prestação de serviços de colocação 
no mercado de cotas de fundos e clu-
bes de investimento Não
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Código Serviço Descrição do Serviço

Indicador de obrigatorie-
dade de descrição comple-
mentar

0300.03
Distribuição de títulos e valores 
mobiliários

Prestação de serviços de distribuição 
de títulos e valores mobiliários no 
mercado para companhias abertas Não

0400.01 Corretagem de câmbio
Prestação de serviços de corretagem 
de câmbio Não

0400.02
Corretagem de operações em Bol-
sas

Prestação de serviços de corretagem 
de operações em Bolsas Não

0400.03 Corretagem de bens
Prestação de serviços de corretagem 
no mercado de capitais Não

0500.01
Administração de programas ofi-
ciais (PROAGRO, p.ex.)

Prestação de serviços de adminis-
tração de Programas voltados para 
a constituição de fundos para o fi-
nanciamento de setores e atividades 
específicas. Não

0500.02 Administração de loterias
Prestação de serviços de administra-
ção de loterias Não

0500.03
Administração de Sociedades de 
Investimento

Prestação de serviços de administra-
ção de Sociedades de Investimento Não

0500.04 Administração de consórcios
Prestação de serviços de administra-
ção de Consórcios Não

0500.05
Administração de dívidas do setor 
público

Prestação de serviços de administra-
ção de dívidas das várias esferas de 
Governo e de órgãos governamentaisNão

0500.06
Administração de fundos e progra-
mas – Setor Público

Prestação de serviços de administra-
ção de fundos e programas do Setor 
Público, cujos recursos são oriundos 
de fundos públicos. Não

0500.07
Administração de fundos e progra-
mas – Setor Privado

Prestação de serviços de administra-
ção de fundos e programas do Setor 
Privado, cujos recursos são oriundos 
de fundos privados. Não

0500.08
Administração de sistemas de ne-
gociação de ativos

Prestação de serviços de adminis-
tração de sistema de negociação de 
ativos Não

0500.09
Administração da custódia de títu-
los

Prestação de serviços de administra-
ção da custódia de títulos Não

0500.10
Administração de carteiras de 
clientes

Prestação de serviços de administra-
ção de carteiras de clientes Não

0500.11
Administração de fundos de desen-
volvimento

Prestação de serviços de administra-
ção de fundos de desenvolvimento Não

0500.12 Administração de repasses

Prestação de serviços de adminis-
tração de repasses de recursos, tais 
como: FINAME, BNDES etc. Não

0500.13
Representação de investidor não 
residente

Prestação de serviços de administra-
ção de negócios de investidores não 
residentes no país, atuando em seu 
nome em diversos atos negociais Não

0500.14
Serviços de tesouraria para tercei-
ros

Prestação de serviços de gestão de 
negócios de terceiros (fluxo de caixa, 
recebimentos, pagamentos, etc.) Não

0500.15
Administração de bens e negócios 
de terceiros

Prestação de serviços de administra-
ção de bens e negócios de terceiros 
não especificados nos itens anterio-
res Sim

0600.01
Serviços de assessoria e consultoria 
em Comércio Exterior

Prestação de serviços de assessoria 
e consultoria em Comércio Exterior Não

0600.02
Serviços de assessoria e consultoria 
em carteiras de investimento

Prestação de serviços de assessoria 
e consultoria em carteiras de inves-
timento Não

0600.03
Serviços de consultoria na utiliza-
ção de softwares

Prestação de serviços de consultoria 
a clientes, na utilização de softwares 
específicos, tais como de conciliação 
bancária, gerenciamento de contas, 
rotinas de pagamentos etc. Não

0600.04 Serviços de assessoria financeira

Prestação de serviços de assessoria 
financeira em operações de fusão, 
incorporação, reestruturação finan-
ceira, aquisições e afins Não

0600.05 Serviços de assessoria e consultoria

Prestação de serviços de assessoria 
e consultoria não especificados nos 
itens anteriores Sim

0700.01 Processamento de dados

Prestação de serviços de processa-
mento de dados para terceiros (em-
presas ligadas ou não) Não

0800.01
Comissões de compras com cartões 
no exterior

Prestação de serviços nas compras 
no exterior efetuadas com a utiliza-
ção de cartões Não

Código Serviço Descrição do Serviço

Indicador de obrigatorie-
dade de descrição comple-
mentar

0900.01 Captação / repasse de recursos

Prestação de serviços de captação / 
repasse de recursos para terceiros 
(empresas ligadas ou não) Não

1000.01 Comissões em leilões eletrônicos
Comissão sobre o valor do negócio 
leiloado, credenciamento Não

1100.01
Serviços relacionados a transferên-
cias

Serviços relacionados à transferência 
de valores, dados, pagamentos e si-
milares tais como recarga de créditos 
de celulares, cartão refeição, cartão 
de transporte, outros Sim

2000.01 Outros
Outros serviços prestados não codifi-
cados nesta tabela Sim

ANEXO XIv
TABELA DE EVENTOS CONTÁBEIS EM CONTAS DE RESULTADO
Esta tabela é utilizada para:
Identificar natureza dos valores que compõem o lançamento de rateio
Identificar natureza das partidas do lançamento contábil em Subtítulos de resultado credores

Código Descrição

Apropriação de receitas

101 Taxa estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (quando cobrada do cliente).

102 Taxa, tarifa e demais valores especificados na Tabela de Produtos e Serviços Bancários

103 Comissão recebida pela administração de fundos e performance

104 Comissão recebida pela administração de bens e negócios de terceiros

105 Comissão recebida pela administração de carteira de clientes

106 Comissão recebida pela prestação de serviços de correspondente (câmbio).

107

Comissão recebida pelo agenciamento e/ou intermediação na venda de produtos e serviços de tercei-
ros, tais como: pacotes de turismo, seguros, cartões de crédito, leasing, previdência privada, títulos de 
capitalização, planos de saúde etc.

108 Comissão recebida pela intermediação de títulos, colocação de títulos no mercado.  

109 Comissão recebida pela prestação de serviços não especificados

110 Corretagem recebida sobre quaisquer operações

111 Taxa ou tarifa não especificada na Tabela de Produtos e Serviços Bancários

112
Valor proveniente de prestação de serviços de assessoria, consultoria, assistência técnica e serviços 
técnicos especializados, tais como: análise de projetos, vistoria, avaliação de bens, perícias, laudos etc.

113 Valor referente ao rateio de receitas por prestação de serviços

114 Ressarcimento de despesas na prestação de serviços

115 Ressarcimento de custos / despesas entre instituições da instituição

116 Multa ou correção monetária

117 Juros ou amortização

118 Outras receitas não especificadas de natureza exclusivamente financeira

Estornos

201 Estorno de lançamento classificado em Conta indevida

202 Estorno referente à reclassificação contábil

203 Estorno referente à devolução parcial ou integral de taxa ou tarifa cobrada de cliente

204 Estorno para correção do valor e/ou data 

eDITAl De:  AUTO De InFRAÇÃO e nOTIFICAÇÃO De lAnÇAMenTO 
Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lança-
mento de n. 188/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 
0258320000 e do CPF n. 353.169.178-39, com o ramo de atividade de “Bilhares, boliches e Diversões 
Eletronicas ou não ...”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de 
acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código 
Tributário Municipal, no valor de R$ 1.305,95  (hum mil trezentos e cinco reais e noventa e cinco 
centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado 
sob o n. 15.252 de 27 de março de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 12.09 
da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
Itapetininga, 18 de setembro de 2013.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De:  AUTO De InFRAÇÃO e nOTIFICAÇÃO De lAnÇAMenTO 
Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lança-
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mento de n. 237/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 
26.174 e do CPF/CNPJ n. 08.966.643/0001-04, com o ramo de atividade de “Colocação e instalação 
de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso 
e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço”, com paradeiro desconhecido no mu-
nicípio, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar 
n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.971,60 (Dois mil, 
novecentos  e setenta  e hum  reais e sessenta centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido 
à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao 
Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 34.774 de 05 de outubro  de 2012, proveniente 
da prestação de serviços conforme subitem 7.06 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei 
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
Itapetininga, 16 de Setembro de 2013.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De:  AUTO De InFRAÇÃO e nOTIFICAÇÃO De lAnÇAMenTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lan-
çamento de n. 238/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 
22.296 e do CPF/CNPJ n. 49.498.637/0001-49, com o ramo de atividade de “Execução, por adminis-
tração, empreitada ou sub-empreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 
obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terra-
planagem”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com 
o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário 
Municipal, no valor de R$ 1.435,20 (Hum mil, quatrocentos  e trinta  e cinco  reais e vinte centavos), 
mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 
15.803 de 01 de abril de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 7.02 da lista de 
serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
Itapetininga, 16 de Setembro de 2013.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De:  AUTO De InFRAÇÃO e nOTIFICAÇÃO De lAnÇAMenTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lan-
çamento de n. 239/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 
n. 2-16.304-55-52 e do CPF/CNPJ n. 01.324.705/0001-27, com o ramo de atividade de “Serviços 
de desenhos técnicos”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de 
acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código 
Tributário Municipal, no valor de R$ 2.473,20 (Dois mil, quatrocentos  e setenta e três  reais e vinte 
centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado 
sob o n. 15.852 de 01 de abril de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 32.01 
da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
Itapetininga, 16 de Setembro de 2013.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De:  AUTO De InFRAÇÃO e nOTIFICAÇÃO De lAnÇAMenTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lan-
çamento de n. 240/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 
n. 22.050 e do CPF/CNPJ n. 10.663.746/0001-39, com o ramo de atividade de “Bilhares, boliches 
e diversões eletrônicas ou não”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento 
fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, 
Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.046,00 (Dois mil e quarenta e seis  reais), mais os 
respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 15.785 de 
01 de abril de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 12.09 da lista de serviços 
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
Itapetininga, 16 de Setembro de 2013.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De:  AUTO De InFRAÇÃO e nOTIFICAÇÃO De lAnÇAMenTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lan-
çamento de n. 241/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 
21.684 e do CPF/CNPJ n. 04.850.084/0001-03, com o ramo de atividade de “Serviços de distribuição 
e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, 
prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres”, com paradeiro desco-

nhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei 
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 298,80 
(Duzentos e noventa e oito  reais e oitenta centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido 
à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente 
ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 15.854 de 01 de abril de 2013, proveniente 
da prestação de serviços conforme subitem 19.01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei 
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
Itapetininga, 16 de Setembro de 2013.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De:  AUTO De InFRAÇÃO e nOTIFICAÇÃO De lAnÇAMenTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lan-
çamento de n. 242/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 
21.443 e do CPF/CNPJ n. 01.606.952/0001-16, com o ramo de atividade de “Florestamento, reflo-
restamento, semeadura, adubação e congêneres”, com paradeiro desconhecido no município, através 
de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de 
dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.022,00 (Hum mil e vinte e dois  re-
ais ), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o 
n. 15.679 de 01 de abril de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 7.16 da lista 
de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
Itapetininga, 16 de Setembro de 2013.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

SeCReTARIA DA eDUCAÇÃO
ReSOlUÇÃO DA SMe nº 633/2013, De 09 De SeTeMBRO De 2013

Dispõe sobre o encaminhamento em continuidade de estudos para o 6º ano da Rede Pública Estadual 
de Ensino dos alunos concluintes de 5º ano do Sistema Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2014 
e dá outras providências.
O Secretário Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando:
• o esforço empreendido pelo Governo do Estado de São Paulo e Municípios Paulistas no 
cumprimento dos artigos 208 e 211 da Constituição Federal, mediante mútua colaboração, para asse-
gurar a universalização do ensino obrigatório;
• a formação da Rede Pública de Ensino, composta pela integração das redes estadual e mu-
nicipal, visando a acomodar integralmente a demanda do ensino fundamental; 
• a continuidade do processo de planejamento antecipado para o atendimento adequado da 
demanda escolar, na Rede Pública de Ensino, resolve:-
Artigo 1º - Os alunos concluintes de 5º ano do Sistema Municipal de Ensino serão encaminhados para 
continuidade de estudos do 6º ano na rede pública estadual. 
Artigo 2º - A Diretoria Regional de Ensino de Itapetininga irá encaminhar a relação de escolas que os 
pais ou responsáveis deverão comparecer para efetuar a matrícula de continuidade dos estudos no 6º 
ano nas unidades estaduais.
§ 1º - O encaminhamento levará em consideração o endereço do aluno para a unidade escolar mais 
próxima de sua residência.
§ 2º - O aluno retido no 6º ano será encaminhado pela Diretoria Regional de Ensino de Itapetininga 
para a unidade escolar mais próxima de sua residência.
Artigo 3º - Esta Resolução deverá ser afixada em local visível na unidade escolar.
Artigo 4º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAçãO

eXTRATO De COnVÊnIO
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONVENENTE: EPAM – Entidade de Promoção e Assistência a Mulher
OBJETO: Repasse de Recursos Financeiros no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 
05 parcelas.
Assinatura do Convênio: 09 de Agosto de 2013.
Vigência: 05 meses 

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO DE EDUCAçãO

eDITAl De:  AUTO De InFRAÇÃO e nOTIFICAÇÃO De lAnÇAMenTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lan-
çamento de n. 185/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 
22.095 e do CPF/CNPJ n. 068.691.918-16, com o ramo de atividade de “TRANSPORTE DE CARGA 
MUNICIPAL”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo 
com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tribu-
tário Municipal, no valor de R$ 1.782,96 (Hum mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e seis 
centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado 
sob o n. 15.704 de 01 de abril de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 16.01 
da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
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Itapetininga, 28 de Agosto de 2013.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De ChAMAMenTO – 098/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos docu-
mentos exigidos no referido Edital, no período de 23 a 27 de setembro de 2013, no horário das 09:00 
às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim 
Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– AGENTE DE FISCALIZAçãO – Ref. 08
NOME    RG  CLASSIFICAçãO
GUILHERME TRALDI  33.278.148-3 18º

EUNICE HELENA PERPÉTUO DE 08.681.732-7 19º

GABRIELA VIEIRA BUENO  48.346.697-9 20º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 18 de setembro de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 099/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos docu-
mentos exigidos no referido Edital, no período de 23 a 27 de setembro de 2013, no horário das 09:00 
às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim 
Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– COORDENADOR DE AGRONEGÓCIOS – Ref. 11
NOME     RG  CLASSIFICAçãO
SELMA DE ALMEIDA LOURENçO  25.627.254 3º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 18 de setembro de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 100/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos docu-
mentos exigidos no referido Edital, no período de 23 a 27 de setembro de 2013, no horário das 09:00 
às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim 
Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAçãO BÁSICA PEB I 
NOME     RG  CLASSIFICAçãO
CLEONICE APARECIDA DA SILVA  18.915.362-3 156º

MONICA FERNANDA ANTUNES DE  43.225.876-0 157º

REGINA APARECIDA DA CRUZ  30.740.720-2 158º

ELIETE DE LOURDES DOS SANTOS  27.159.869-4 159º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 18 de setembro de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

VIGIlÂnCIA SAnITARIA MUnICIPAl
Despacho da Diretoria 14 de setembro 2013
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

lauda nº24

DeFeRIMenTO De lICenÇA De FUnCIOnAMen-
TO InICIAl -ÁReA De AlIMenTOS

(Prot.1928/2013. Proc. 0306/2013 - atividade - bar - ELI DAMARIS CASTILHO DA CONCEIçãO).
(Prot.3045/2013. Proc. 0337/2013 -  atividade -  bar -  VALDIRENE DE JESUS DIAS OLIVEIRA).
(Prot.1444/2013. Proc. 0235/2013 -  atividade - mercearia - JOSÉ DE FREITAS - ME)
(Prot.1204/2013. Proc. 0193/2013 -  atividade - solução alternativa de agua - TOP FÉRTIL IND.DE 
FERTILIZANTES LTDA).

AlTeRAÇÃO De DADOS CADASTRAIS -  RAzÃO SOCIAl
(Prot.3066/2013. Proc. 1169/2011 - atividade -  supermercado - ALBUQUERQUE & ALBERTO 
LTDA). 

CAnCelAMenTO De lICenÇA/CADASTRO De FUn-
CIOnAMenTO – ÁReA De lIMenTOS

(Prot. 4065/2013. Proc. 0344/2013 -  atividade -  pizzaria -  JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR 
& CIA LTDA). 
(Prot. 4040/2013. Proc.136A/2004 - atividade -  lanchonete -  TEREZINHA SANDRA DE ARAÚJO 
– ME).
(Prot.4045/2013. Proc.0041/2012 -  atividade -  bar - ADIVA ROSA DOS SANTOS).
(Prot. 4039/2013. Proc.0264/2011 - atividade - lanchonete - SANDRA XAVIER DA SIVA BARBOSA 
– ME).
(Prot. 4041/2013. Proc. 0018/2008 - atividade - mercearia - MARIA HELENA DE CAMPOS CIRI-
NEO – ME)
(Prot. 4090/2013. Proc.0265/2004 -  atividade -  mercearia - VAGNER TAKEO MINOBU – ME).

 DeFeRIMeMTO De lICenÇA De FUnCIOnAMenTO InCIAl – ÁReA DA SAÚDe
(Prot. 1219/2013. Proc. 0196/2013 -  atividade -  com. varejo óptica - ÓTICAS ITAPETININGA 
GOLDEN MIX LTDA – EPP).
(Prot. 3037/2013. Proc. 0336/2013 -  atividade estética - JULIANA  FAGUNDES  PRESTES  CA-

MARGO ).

DeFeRIMenTO De RenOVAÇÃO De lICenÇA De FUn-
CIOnAMenTO - ÁReA DA SAÚDe

(Prot. 3067/2013.Proc.0053/2006 -  atividade -  prótese dentária - RICARDO LUIZ DE QUEIROZ 
CHICOLLI).
(Prot. 3096/2013. Proc.1638/1997 - atividade -  prótese dentaria - NILTON XAVIER DE BARROS).
(Prot. 2024/2013. Proc.0142/2001 - atividade -  cons. odontológico - LAURA CAROLINA DE QUEI-
ROS CHICOLLI).
(Prot..4017/2013.Proc. 0174/1995 -  atividade - aparelho de raio X. odontológico - REGINA MARIA   
MONTEIRO).
(Prot. 4016/2013. Proc. 0032/2002 - atividade - cons. odontológico - REGINA MARIA MONTEIRO).
(Prot. 3088/2013. Proc. 0609/2006 -  atividade - cons. odontológica - THAIS NATSUCO SONODA).
(Prot. 3062/2013. Proc. 0147/2010 -  atividade - aparelho de raio X. odontológico -THAIS NATSUCO 
SONODA).
(Prot. 4020/2013. Proc. 0008/2003 -  atividade - cons. odontológico - MÁRIO FERREIRA SANTOS 
FILHO).
(Prot. 4020/2013. Proc. 0816/1990 -  atividade -  aparelho de raio X - odontológico - MARIO FER-
REIRA SANTOS FILHO)
(Prot. 3071/2013. Proc. 1142/1997 - atividade - fisioterapia - BRUNA CIRINEO SACCO MARTINS).
(Prot. 4026/2013. Proc. 0166/1999 -  atividade - laboratório de prótese dentária - MARA IVES RA-
MOS).

AlTeRÇÃO De DADOS CADASTRAIS – enDeReÇO – ÁReA DA SAÚDe
(Prot.3076/2013. Proc.0053/2006 -    atividade - laboratório prótese dentária - RICARDO LUIZ 
QUEIROZ CHICOLLI).
(Prot.2024/2013. Proc.0142/2001 - atividade - cons. odontológico - LAURA CAROLINA DE QUEI-
ROZ CHICOLLI).
( (Prot. 1886/2013. Proc. 0124/2004 - atividade -  fisioterapia - ANA LAURA FOGAçA).  

GERALDO FORTES SObRINHO
DIR. VIGILâNCIA SANITÁRIA.

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 412/13 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua José Martinho Asen, Jardim Monte Santo, com inscrição ca-
dastral n. 06.23.002.0131.001 – 06.23.002.0141.001, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), tendo 
em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 
5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemen-
te conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 
de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme 
Segunda Notificação n. 3.151/13 de 11.09.2013;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o 
artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou 
interpelação e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos 
de 20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 405/13 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Antonio Frederico Ozanan, Vila Carolina com inscrição cadastral 
n. 01.09.125.0045.001 – 01.09.125.0070.001, no valor de R$ 283,00 (Duzentos e oitenta e três reais), 
tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei 
nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter conveniente-
mente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 
de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme 
Segunda Notificação n. 3.119/13 de 30.08.2013;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o 
artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou 
interpelação e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos 
de 20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 404/13 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Fraterno de M. Almada, Vila Carolina, com inscrição cadastral 
n. 01.09.125.0075.001, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), tendo em vista que deixou 
de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 
e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o re-
ferido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 
de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme 
Segunda Notificação n. 3.118/13 de 30.08.2013;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o 
artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou 
interpelação e sem qualquer direito a reclamações;
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- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos 
de 20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 406/13 
ao proprietário de um imóvel sito a Av. José Lembo, Jardim Bela Vista, com inscrição cadastral n. 
01.09.126.0807.001, no valor de R$ 341,00 (Trezentos e quarenta e um reais), tendo em vista que 
deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a construção 
do muro e passeio do passeio.

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 407/13 
ao proprietário de um imóvel sito a Ernesta Xavier R. Orsi, Vila Maria, com inscrição cadastral n. 
01.11.083.0179.001, no valor de R$ 341,00 (Trezentos e quarenta e um reais), tendo em vista que 
deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a construção 
do muro e passeio do passeio.

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 413/13 
ao proprietário de um imóvel sito a Av. Nisshimbo do Brasil, Vila Camarão, com inscrição cadastral 
n. 01.14.135.0929.001, no valor de R$ 912,70 (Novecentos e doze reais e setenta centavos), tendo em 
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 
de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente 
conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 
de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme 
Segunda Notificação n. 3.154/13 de 16.09.2013;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o 
artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou 
interpelação e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos 
de 20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 414/13 
ao proprietário de um imóvel sito a Rodovia Aristides da Costa Barros, Vila Mazzei, com inscrição 
cadastral n. 01.01.082.0447.001, no valor de R$ 3.030,00 (Três mil e trinta reais), tendo em vista 
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 
26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conser-
vado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 
de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme 
Segunda Notificação n. 3.155/13 de 11.09.2013;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o 
artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou 
interpelação e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos 
de 20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 415/13 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua José Quirino Vieira, Central Parque 4L , com inscrição cadastral 
n. 01.10.026.0299.001 – 01.10.026.0309.001 – 01.10.026.0319.001, no valor de R$ 750,00 (Setecen-
tos e cinquenta reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, 
artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando 
de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 
de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme 
Segunda Notificação n. 3.156/13 de 16.09.2013;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o 
artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou 
interpelação e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos 
de 20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 416/13 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Lazaro Ferraz Pacheco, Vila Carolina, com inscrição cadastral 
n. 01.09.088.00133.001, no valor de R$ 310,00 (Trezentos e dez reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e 
artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido 
imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 
de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme 
Segunda Notificação n. 3.157/13 de 16.09.2013;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o 
artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou 
interpelação e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos 
de 20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 417/13 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua José Carlos de Abreu, Chacara Sottemo com inscrição cadastral 
n. 13.24.035.0434.001, no valor de R$ 5.100,00 (Quinhentos reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e 
artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido 
imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 
de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme 
Segunda Notificação n. 3.158/13 de 16.09.2013;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o 
artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou 
interpelação e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos 
de 20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 418/13 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Setsuco Akioshi, Res. Cambui, com inscrição cadastral n. 
01.09.437.0103.001, no valor de R$ 162,62 (Cento e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), 
tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei 
nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter conveniente-
mente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 
de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme 
Segunda Notificação n. 3.159/13 de 17.09.2013;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o 
artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou 
interpelação e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos 
de 20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 64/2013 
(SISTeMA  De ReGISTRO De PReÇOS)

Processo n° 96/2013, que objetiva a contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito p13 
e p 45 para as Secretarias de Educação, Obras e Serviços, Administração e Finanças, Saúde e Promo-
ção Social, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU os objetos licitados ao 
proponente: 
DISTRIBUIDORA DE GÁS ANGATUBA LTDA-ME - CNPJ: 00.006.674/0001-01

Item Quant.
Unidade 

de Medida Descrição Marca

VALOR 
UNITÁ-

RIO
VALOR
TOTAL
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1 826 Un.

GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA 
COZINHA, ACONDICIONADO E APRE-
SENTADO NO ESTADO LIQUIDO. P45. ULTRAGAZ R$105,00    R$ 86.730,00

2 7398 Un

GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA 
COZINHA, ACONDICIONADO E APRE-
SENTADO NO ESTADO LIQUIDO. P13. ULTRAGAZ R$27,00 R$ 199.746,00

Itapetininga, 17 de setembro de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 68/2013
Processo n° 100/2013, que objetiva a contratação de empresa para a execução de serviços de reco-
locação de cerca – Secretaira de Agricultura e Meio Ambiente, HOMOLOGO todo o procedimento 
realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente: 

CLAUDIO MIGUEL FERREIRA SãO MIGUEL - CNPJ: 04.712.284/0001-08

ITEM QUANT UND DESCRIçãO

VALOR
UNITÁ-

RIO
VALOR
TOTAL

01  5.200 Mts

CERCA. RECOLOCAçãO DE CERCA COM ARAME 
LISO (CERCA PARAGUAIA) INCLUSO A RECOLO-
CAçãO DE MOURÕES DE MADEIRA, A SER EXECU-
TADO NA ESTRADA MUNICIPAL: ITG 427 (BAIIRO 
ROCINHA). CONFORME TERMO DE CONVÊNIO CE-
LEBRADO ENTRE O ESTADO DE SãO PAULO, ATRA-
VÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO E O MUNICÍPIO DE ITAPETININGA - 6ª 
FASE,OBJETIVANDO A IMPLANTAçãO DO PROGRA-
MA “MELHOR CAMINHO”. O PRAZO PARA REALI-
ZAçãO DOS SERVIçOS, SERÁ DE 30 (TRINTA) DIAS 
A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.  OS PA-
GAMENTOS SERãO EFETUADOS PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPETININGA, ATÉ O 15° (DÉCIMO 
QUINTO) DIA CORRIDO, APÓS O FECHAMENTO 
QUINZENAL E RECEBIMENTO DA RESPECTIVA FA-
TURA E RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO PARA ACOM-
PANHAMENTO, FISCALIZAçãO E GERENCIAMEN-
TO DA EXECUçãO DO CONTRATO. R$ 2,7000 R$ 14.040,00

Itapetininga, 16 de setembro de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 69/2013 
(SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS) 

Processo n°. 101/2013, que objetiva a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para 
as unidades de ensino infantil – Secretaria Municipal de Educação, HOMOLOGO todo o procedimen-
to realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
LEANDRO MARTINS VIEIRA – ME - CNPJ: 13.711.988/0001-49

Item Quant.
Unidade de 
Medida Descrição

VALOR UNITÁ-
RIO

VALOR 
TOTAL

1 500 Un.

LENçOL TECIDO TEXTOLEEN COM MOTI-
VOS INFANTIS 67% POLIESTER 33% ALGO-
DAO ESTAMPADO COM TEMAS INFANTIS 
MEDINDO NO MINIMO 1,50 X 0,60 X 0,13 cm.

     
     R$ 7,5000    R$ 3.750,00

RA CONFECçÕES E UNIFORMES LTDA - CNPJ: 10.963.837/0001-90

Item Quant.
Unidade de 
Medida Descrição

VALOR UNITÁ-
RIO

VALOR
TOTAL

2 1.000 UN

TOALHAS DE BANHO INFANTIL 
ESTAMPADA,TECIDO 100% ALGODãO PE-
SANDO NO MINIMO 245 GRAMAS EM EM-
BALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, COM 
FOLDER CONTENTO TODO O DESCRITIVO 
DO FABRICANTE.PRODUTO BEM COMO 
CNPJ DA EMPRESA R$ 7,4400

R$7.440,00

3 800 UN

COBERTOR TECIDO 100 % ALGODãO ES-
TAMPADO COM TEMAS INFANTIL MEDIN-
DO NO MINIMO 90 CM X 110 CM , PESANDO 
NO MINIMO 290 GRAMAS EM EMBALA-
GEM PLASTICA INDIVIDUAL COM FOL-
DER CONTENTO TODO O DESCRITIVO DO 
PRODUTO BEM COMO CNPJ DA EMPRESA 
FABRICANTE. R$11,4500 R$ 9.160,00

7 600 UN

TOALHA DE ROSTO - 0,45 X 0,70 MEDIDA 
MINIMA 100% ALGODãO, CORES DIVER-
SAS R$2,9800 R$ 1.788,00

AFRICA COMERCIO TEXTIL LTDA EPP - CNPJ: 06.900.956/0001-26

Item Quant.
Unidade de 
Medida Descrição

VALOR UNI-
TÁRIO

VALOR
TOTAL

4 500 UN

COBERTOR INFANTIL MICRO FIBRA 100% 
POLIESTER MEDINDO NO MINIMO 1,10 
CM X 1,50 CM CORES DIVERSAS, PESAN-
DO NO MINIMO 565 GRAMAS,EMBALADO 
EM EMBALAGEM PLASTICA COM FOLDER 
CONTENDO TODO O DESCRITIVO DO PRO-
DUTO BEM COMO CNPJ DA EMPRESA FA-
BRICANTE. R$25,4500 R$12.725,00

6 3.000 UN

LENçOL PARA BERçO DE 1,25 CM DE COM-
PRIMENTO X 0,70 CM DE ALTURA X 0,13 
CM DE ALTURA MEDIDA MINIMA TECIDO 
TEXTOLEEN COM MOTIVOS INFANTIS 67% 
POLIESTER 33% ALGODAO ESTAMPADO 
COM TEMAS INFANTIS

     
R$6,8000 R$20.400,00

J. AQUILO VALENTE – ME - CNPJ: 18.157.349/0001-05

Item Quant.
Unidade de 
Medida Descrição

VALOR UNI-
TÁRIO

VALOR 
TOTAL

5 1000 UN
FRONHA PARA TRAVESSEIRO INFANTIL 
30CM X 20CM X 05CM MEDIDA MINIMA   R$ 1,9200  R$1.920,00

SANDRO JOSÉ PAIVA CAPAO BONITO EPP
CNPJ: 01.992.532/0001-15

Item Quant.
Unidade de 
Medida Descrição

VALOR UNI-
TÁRIO

VALOR 
TOTAL

8 600 UN

TRAVESSEIRO INFANTIL PARA BERçO 
100% ALGODAO TECIDO 100% ALGODãO, 
ENCHIMENTO ESPUMA DE POLIURETANO 
MEDINDO NO MINIMO 29CM X 19 CM X 
3CM R$2,7300

 
R$1.638,00

Itapetininga, 13 de setembro de 2013. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 73/2013
Processo n°. 108/2013, que objetiva a contratação de empresa para o fornecimento e instalação de 
piso paviflex em placas 30X30 cm e espessura de 02mm, para as unidades escolares Emei Laurinha, 
Emei Menino Jesus e Emei Ana Julia Gomes Heleno – secretaria de educação, HOMOLOGO todo o 
procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente: 

CLAUDIO MIGUEL FERREIRA SãO MIGUEL - CNPJ: 04.712.284/0001-08

ITEM QUANT UND DESCRIçãO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 5.200 Mts

CERCA. RECOLOCAçãO DE CERCA COM ARAME 
LISO (CERCA PARAGUAIA) INCLUSO A RECO-
LOCAçãO DE MOURÕES DE MADEIRA, A SER 
EXECUTADO NA ESTRADA MUNICIPAL: ITG 427 
(BAIIRO ROCINHA). CONFORME TERMO DE CON-
VÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SãO 
PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO DE ITA-
PETININGA - 6ª FASE,OBJETIVANDO A IMPLAN-
TAçãO DO PROGRAMA “MELHOR CAMINHO”. 
O PRAZO PARA REALIZAçãO DOS SERVIçOS, 
SERÁ DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ASSI-
NATURA DO CONTRATO.  OS PAGAMENTOS SE-
RãO EFETUADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPETININGA, ATÉ O 15° (DÉCIMO QUINTO) 
DIA CORRIDO, APÓS O FECHAMENTO QUINZE-
NAL E RECEBIMENTO DA RESPECTIVA FATURA 
E RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO PARA ACOM-
PANHAMENTO, FISCALIZAçãO E GERENCIA-
MENTO DA EXECUçãO DO CONTRATO. R$ 2,7000 R$ 14.040,00

Itapetininga, 16 de setembro de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

eDITAl De COnVOCAÇÃO De eleIÇÃO DA CIPA GeSTÃO 2013/2014
Ficam convocados os funcionários efetivos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA. Para 
se candidatarem a membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, de acordo com 
NORMA REGULAMENTADORA-NR05, aprovada pela Portaria nº. 8 de 23 de fevereiro de 1999, 
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alterada pela Portaria nº. 16 de 10 de maio de 2001 do Ministério do Trabalho e Emprego. 
As inscrições serão realizadas no período de 23/09 à 07/10 de 2013, através de impresso próprio, que 
estará a disposição dos candidatos no setor de Segurança do Trabalho/Departamento de Gestão de 
Pessoas na Praça dos Três Poderes, nº1000 – Jardim Marabá.
A Eleição da CIPA - Comissão Interna Prevenção de Acidentes da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPETININGA, gestão 2013/2014, ocorrerá entre os dias 14 à 30 de outubro de 2013.
A CIPA será composta por 07 (sete) representantes dos empregados eleitos através de voto secreto, 
em cédula única sendo que os 04 (quatro) primeiros colocados assumirão a condição de membro 
titular, ficando os três seguintes como membros suplentes e os demais em lista de espera por ordem 
decrescente de votos. 
A administração da Prefeitura Municipal de Itapetininga, por sua vez, nomeará 07 (sete) representan-
tes do empregador, sendo 4 (quatro) membros titulares e 3 (três) seguintes como membros suplentes, 
incluindo dentre os mesmos o presidente da CIPA.
Itapetininga, em 18 de setembro de 2013.

LUIz PAULO RIbEIRO DA SILvA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA      

eDITAl CIPA PReFeITURA MUnICIPAl De ITAPeTInInGA–GeSTÃO 2013/ 2014
PROCeSSO eleITORAl

A comissão designada para acompanhamento do Processo Eleitoral da CIPA da Prefeitura Municipal 
de Itapetininga, Gestão 2013/2014, em cumprimento a Portaria nº. 08 de 23/02/99 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, comunica:
1 – DA INSCRIçãO DOS CANDIDATOS
1.1 – As inscrições dos candidatos deverão ser feitas na Prefeitura Municipal de Itapetininga no Setor 
de Segurança do Trabalho/Departamento de Gestão de Pessoas, pelo funcionário interessado, a partir 
de 23/09/2013 à 07/102013 das 09h00 às 17h00. No ato da inscrição, o candidato receberá compro-
vante de inscrição. 
1.2 – A inscrição é livre, gratuita e aberta a todos os funcionários efetivos. 
1.3 – A divulgação dos nomes dos candidatos será feita a todos os órgãos através de documento ex-
pedido pela comissão e deverá ser fixada nos quadros de avisos de todos os Departamentos/Setores 
abrangidos pela CIPA, no dia seguinte ao termino das inscrições.
2 – DA QUANTIDADE DE VAGAS
2.1 – A quantidade de vagas para membros titulares e suplentes dos representantes dos empregados na 
CIPA, a Comissão Eleitoral por força da Portaria nº. 08 de 23/02/99 do Ministério do Trabalho e Em-
prego, e indicada para conduzir o processo eleitoral para a escolha dos representantes dos empregados 
que comporão a CIPA da Prefeitura Municipal de Itapetininga, Gestão 2013/2014, está distribuída da 
seguinte forma:

Rep. Empresa Rep. Empregados

Endereço Cidade
Nº Emp.
EfetivosTitulares Suplentes Titulares Suplentes

4 3 4 3 
Praça dos Três Poderes, nº1000 Jardim Mar-
abá-CEP-18.213-545 Itapetininga 3135

2.2 – As vagas para representante suplente também eleito, serão preenchidas de acordo com o disposto 
no capítulo 5 deste Edital – DA PROCLAMAçãO DOS RESULTADOS.
2.3 - A Prefeitura Municipal de Itapetininga designará um representante para acompanhar o processo 
eleitoral da CIPA, gestão 2013/2014.
3 – DA REALIZAçãO DA ELEIçãO 
3.1 – A eleição será realizada no período de 14 à 30 de outubro 2013, através de escrutínio secreto, 
sistema de cédula x assinatura de volantes, com mesa eleitoral instalada no ponto de maior fluxo de 
colaboradores da CIPA Itapetininga (Praça dos Três Poderes, nº 1000 - Jardim Marabá – CEP:18.213-
000) e por urnas itinerantes que percorrera as unidades composta a esse órgão.  
3.2 – Somente poderão votar os funcionários público efetivos.
3.3 – O funcionário público efetivo terá direito a voto único.
3.4 – Para exercer o direito do voto, o funcionário deverá apresentar um documento de identificação.
3.5 – No ato do exercício do voto, depois de identificado (ocasião em que a mesa reterá o documento) 
o funcionário assinará a lista de presença, receberá uma única cédula, onde, em cabine individuali-
zada, deverá assinalar um x no nome de um único candidato, dentro do espaço para tanto destinado, 
dobrará a respectiva cédula e a depositará na urna, recebendo então em devolução seu documento de 
identificação.
3.6 – Não será permitido, no recinto de votação, qualquer tipo de propaganda eleitoral, direta ou 
indireta.
3.7 – Para a escolha do candidato pelo funcionário haverá em cada cabine a lista oficial dos candi-
datos.
4 – DA APURAçãO DOS VOTOS
4.1 – Encerrada a eleição às 17h00, a comissão eleitoral guardará as urnas devidamente lacradas e 
demais documentos (listas de presença, cédulas não utilizadas, etc) em local livre do acesso das de-
mais pessoas.
4.2 – No dia seguinte após o término da eleição às 9h00,  na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA-
PETININGA  - Praça dos Três Poderes, nº. 1000 - JD. Marabá – CEP-18.213-545, terá inicio a apu-
ração dos votos, que será conduzida pela comissão eleitoral, na  forma descrita a seguir, devendo ser 
acompanhada pelo Setor de Segurança do Trabalho /Departamento de Gestão de Pessoas e será aberta 
aos candidatos e demais pessoas que assim o desejarem, ressalvando-se que a participação ativa na 
apuração é de exclusiva responsabilidade da comissão eleitoral e do  Setor de Segurança do Trabalho/
Departamento de Gestão de Pessoas.     
4.3 – A abertura das urnas será feita publicamente, solicitando aos presentes que assinem a Ata de 
Apuração.
4.4 – Antes de iniciar a contagem dos votos, deverão ser conferidas as assinaturas nos registros de pre-
sença. Qualquer diferença numérica entre a quantidade de assinaturas na lista e quantidade de cédulas 
depositadas na urna respectiva anulará todos os votos existentes nessa urna.
4.5 – Serão considerados votos em branco, as cédulas nas quais não esteja registrado o número de 
inscrição de qualquer dos candidatos.
4.5.1 – Serão considerados votos nulos as cédulas que não se apresentarem assinadas por membros 
da mesa eleitoral; que se apresentarem rasuradas. Serão também considerados nulos os votos cujas 
cédulas registrarem quaisquer anotações e as que tenham mais de um candidato escolhido. 
4.6. – Concluída a apuração, os resultados serão registrados na Ata de Apuração, discriminando o 
total de votos recebidos por cada um dos candidatos, os votos nulos e os votos em branco e as demais 
ocorrências verificadas durante a apuração.
5 – DA PROCLAMAçãO DOS RESULTADOS
5.1 – Serão considerados eleitos como representantes titulares os candidatos mais votados em ordem 
decrescente de votos válidos e respeitando-se o número de vagas pré-fixadas para cada estabelecimen-
to, de acordo com dimensionamento previsto no quadro I da Norma Regulamentadora 5.
5.2 – Serão considerados eleitos como representantes suplentes os candidatos que tiverem obtido 
maior quantidade de votos válidos subsequente, também se respeitando o número de vagas pré fixadas 
para cada estabelecimento, de acordo com dimensionamento previsto no quadro I da Norma Regula-

mentadora 5.
5.3 – Em caso de empate na quantidade de votos entre dois candidatos, será considerado vencedor o 
candidato com maior tempo de serviço na Prefeitura Municipal de Itapetininga.
5.4 – A comissão eleitoral divulgará no dia seguinte após, o resultado oficial das apurações a todos 
os colaboradores.
5.5 – Os candidatos eleitos titulares reunir-se-ão às 9:00h do dia 11 de novembro de 2013,  na PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, na Praça dos Três Poderes Jd. Marabá, para elegerem, 
entre eles, o Vice Presidente da CIPA e Secretário da CIPA, Gestão 2013/2014.
5.6 – Os candidatos eleitos serão empossados no dia 06 de dezembro de 2013.
6 – DAS DISPOSIçÕES GERAIS
6.1. – Em conformidade com a Portaria nº 565, de 18 de setembro de 2013, foi nomeada comissão de 
acompanhamento para a realização do Processo Eleitoral da CIPA da Prefeitura Municipal de Itape-
tininga.  
6.2 – Os casos não previstos neste edital serão analisados pela comissão eleitoral do Setor de Segu-
rança do Trabalho/Departamento de Gestão de Pessoas.
Itapetininga, em 19 de setembro de 2013.

LUIz PAULO RIbEIRO DA SILvA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA      

eDITAl De ChAMAMenTO – 014/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o(a) candidato(a) habilitado(a) 
no Processo Seletivo Simplificado PROJOVEM URBANO/2012, abaixo relacionadas para que compa-
reça munido(a) dos documentos exigidos no referido Edital, no período de 23/09/2013 a 27/09/2013, 
no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três 
Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo 
Regime C.L.T.
Informamos que os chamamentos e contratações ocorrerão de acordo com as necessidades do PRO-
GRAMA PROJOVEM URBANO/2012.
Cargo: EDUCADOR – EDUCADOR PARTICIPAçãO CIDADã

NOME RG CLASSIFICAçãO

WANDERLEY JOSÉ DA SILVA 19.437.857 6º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 18 de Setembro de 2013.

vANDA bENEDITA LEME ROMANHA
COORDENADOR DO PROJOVEM URBANO 2012

PROF. GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAçãO

leI nº 5.746, De 18 De SeTeMBRO De 2013
“Autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras providências.”
(Projeto de Lei nº 88/13, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAçO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no valor de R$ 27.000,00 
(vinte e sete mil reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Saúde, para a implantação 
dos equipamentos de tecnologia de informação do Hospital Regional de Itapetininga “Léo Orsi Ber-
nardes”.
Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º, será coberto através da 
anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(268) – 103020033.2150-3350.43 – Subvenções Sociais   R$  27.000,00
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 
14 de setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.578, 
de 12 de junho de 2012).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias de setembro de 2013.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

DeCReTO nº 1.125, De 13 De SeTeMBRO De 2013
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.683 de 26 de Dezembro de 2012; e
Considerando os autos do processo nº 38096-396/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), destinado a atender a seguinte do-
tação do orçamento vigente:
02.02.01 – Secretaria Municipal de Gabinete
(36) – 061820003.2044 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  R$   
125.000,00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(234) – 103010019.2075 – 3390.39 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica R$     
40.000,00
02.09.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
(340) – 082440016.2120 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa  Jurídica R$   
120.000,00
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
(425) – 154520020.1017 – 4490.51 – Obras e Instalações   R$   240.000,00
Total das Suplementações     R$   525.000,00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguintes dotações orçamen-
tárias:
02.02.01 – Secretaria Municipal de Gabinete
(34) – 061820003.2044 – 3390.30 – Material de Consumo   R$     40.000,00
(35) – 061820003.2044 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa  Física R$     45.000,00
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(37)  - 061820003.2044 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$     40.000,00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(222) – 103010019.1084 – 4490.51 – Obras e Instalações   R$     40.000,00
02.09.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
(352) – 082430016.2030 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$   
120.000,00
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
(419) – 041220020.2006 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$     20.000,00
(421) – 154510020.1020 – 4490.51 – Obras e Instalações   R$     45.000,00
(424) – 154520020.1001 – 4590.61 – Aquisição de Imóveis   R$     25.000,00
(428) – 154520020.1046 – 3390.30 – Material de Consumo   R$     25.000,00
(430) – 154520020.1046 – 3390.39 – Obras e Instalações   R$     80.000,00
(433) – 154520020.1078 – 4490.51 – Obras e Instalações   R$     45.000,00
Total das Anulações       R$   525.000,00 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos treze dias de setembro de 2013.

LUIz PAULO RIbEIRO DA SILvA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS

DeCReTO nº 1.126, De 18 De SeTeMBRO De 2013
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra destinada à criação de via de 
marginal e dispositivo de acesso. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40º do Decreto Lei Federal n°. 
3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela Lei n°. 2.786, de 21 de maio de 1.956 e do artigo 73, 
inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e 
Considerando o Processo nº. 36.382-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, a fim de ser desapropriado, por via amigável ou judicial, 
o imóvel localizado no Loteamento Bairro Chapada Grande, abaixo caracterizado, necessário a im-
plantação de via de marginal e dispositivo de acesso, imóvel este que consta pertencer a José da Silva, 
com as medidas limites e confrontações:
“Um terreno urbano, de formato irregular, localizado a margem da Rodovia Raposo Tavares – SP 270 
no Km 157+463 m, na quadra completada pela Rua André Vendramini Costa e Estrada Municipal José 
Correa de Moraes, no Bairro Chapada Grande, no município e comarca de Itapetininga/SP, dentro das 
seguintes medidas e confrontações: Inicia a descrição junto ao vértice 43, localizado a margem da 
Rodovia Raposo Tavares – SP 270 no Km 157+463 m, na divisa com a Rua Andre Vendramini Costa; 
deste segue até o vértice 44, no azimute 257°06’34”, em uma distância de 10,02 metros, confrontan-
do com a Rodovia Raposo Tavares – SP 270 – km 157; defletindo à esquerda segue até o vértice 45, 
no azimute 170°38’50”, em uma distância de 65,95 metros, confrontando com área remanescente de 
propriedade de José da Silva; defletindo à esquerda segue até o vértice 46, no azimute 79°12’43”, em 
uma distância de 1,94 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 47, no azimute 55°19’45”, em 
uma distância de 8,91 metros, confrontando do vértice 45 ao vértice 47, com a da Estrada Municipal 
José Correa de Moraes; defletindo à esquerda segue até o vértice 43, início da descrição, no azimute 
de 350°38’50”, em uma distancia de 62,70 metros, confrontando com a Rua André Vendramini Costa; 
encerrando uma área de 646,75 m.”
Art. 2.º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapro-
priação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.                       
Art. 3.º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente, suplementadas se necessárias. 
Art. 4.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias do mês de setembro de 2013.

AMADEU GRACIANO zANOLLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIçOS

DeCReTO nº 1.127, De 18 De SeTeMBRO De 2013
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra destinada à criação de via de 
marginal e dispositivo de acesso. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de  Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40º do Decreto Lei Federal n°. 
3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela Lei n°. 2.786, de 21 de maio de 1.956 e do artigo 73, 
inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e 
Considerando o processo nº. 36.383-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
 Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, a fim de ser desapropriado, por via amigável ou judicial, 
o imóvel localizado no Loteamento Bairro Chapada Grande, abaixo caracterizado, necessário a im-
plantação de via de marginal e dispositivo de acesso, imóvel este que consta a pertencer a Constantino 
Melin Junior, com as medidas limites e confrontações:
“Um terreno urbano, de formato irregular, localizado a margem da Rodovia Raposo Tavares – SP 
270 no Km 157+81 m, na quadra completada pelas Ruas Dr. Antonio Nunes da Costa, Pedro Soares 
e Joaquim Florêncio, no Bairro Chapada Grande, no município e comarca de Itapetininga/SP, dentro 
das seguintes medidas e confrontações: Inicia a descrição junto ao vértice 24, localizado a margem da 
Rodovia Raposo Tavares – SP 270 no Km 157+81 m, na divisa com a Rua Pedro Soares; deste segue 
até o vértice 25, no azimute-UTM 8°10’31”, em uma distância de 15,02 metros, confrontando com a 
Rua Pedro Soares; defletindo à direita segue até o vértice 26, no azimute-UTM 96°28’37”, em uma 
distância de 27,63 metros, defletindo à direita segue até o vértice 27, no azimute-UTM 99°41’32”, em 
uma distância de 27,93 metros, confrontando do vértice 25 ao vértice 27, com área remanescente de 
propriedade de Constantino Melin Junior; defletindo à direita segue até o vértice 28, no azimute-UTM 
191°59’44”, em uma distância de 15,01 metros, confrontando com a Rua Joaquim Florencio; defletin-
do à direita segue até o vértice 29, no azimute-UTM 279°41’08”, em uma distância de 26,88 metros; 
defletindo à esquerda segue até o vértice 24, início da descrição, no azimute-UTM de 276°26’16”, 
em uma distancia de 27,69 metros, confrontando do vértice 28 ao vértice 24, com a Rodovia Raposo 
Tavares – SP 270 – Km 157; encerrando uma área de 826,02 m².”
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapro-
priação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.                       
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente, suplementadas se necessárias. 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias do mês de setembro de 2013.

AMADEU GRACIANO zANOLLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIçOS

DeCReTO nº 1.128, de 18 De SeTeMBRO De 2013
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra destinada à criação de via de 
marginal e dispositivo de acesso. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de  Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40º do Decreto Lei Federal n°. 
3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela Lei n°. 2.786, de 21 de maio de 1.956 e do artigo 73, 
inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e 
Considerando o processo nº. 36.384–019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, a fim de ser desapropriado, por via amigável ou judicial, o 
imóvel localizado no Loteamento Bairro Chapada Grande, abaixo caracterizado, necessário a implan-
tação de via de marginal e dispositivo de acesso, imóvel este que consta pertencer a Celestino Gomes 
Ornelas, com as medidas limites e confrontações:
“Um terreno urbano, de formato irregular, localizado a margem da Rodovia Raposo Tavares – SP 270 
no Km 157+15 m, na quadra completada pela Rua Joaquim Florêncio, no Bairro Chapada Grande, no 
município e comarca de Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia a des-
crição junto ao vértice 30, localizado a margem da Rodovia Raposo Tavares – SP 270 no km 157+15 
m, na divisa com a Rua Joaquim Florêncio; deste segue até o vértice 31, no azimute-UTM 11°22’03”, 
em uma distância de 15,00 metros, confrontando com a Rua Joaquim Florencio; defletindo à direita 
segue até o vértice 32, no azimute-UTM 101°51’16”, em uma distância de 20,59 metros; defletindo 
à direita segue até o vértice 33, no azimute-UTM 104°12’31”, em uma distância de 37,30 metros;  
defletindo à direita segue até o vértice 34, no azimute-UTM 107°33’39”, em uma distância de 34,21 
metros; defletindo à direita segue até o vértice 35, no azimute-UTM 111°23’52”, em uma distância 
de 46,07 metros; defletindo à direita segue até o vértice 36, no azimute-UTM 114°52’01”, em uma 
distância de 22,57 metros, confrontando do vértice 31 ao vértice 36, com área remanescente de pro-
priedade de Celestino Gomes Ornelas; defletindo à direita segue até o vértice 37, no azimute-UTM 
137°07’09”, em uma distância de 42,52 metros; defletindo à direita segue até o vértice 38, no azimute-
-UTM 297°48’16”, em uma distância de 21,51 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 39, 
no azimute-UTM 294°52’01”, em uma distância de 39,99 metros; defletindo à esquerda segue até o 
vértice 40, no azimute-UTM 291°23’52”, em uma distância de 45,12 metros; defletindo à esquerda 
segue até o vértice 41, no azimute-UTM 287°33’39”, em uma distância de 33,27 metros; defletindo 
à esquerda segue até o vértice 42, no azimute-UTM 284°12’31”, em uma distância de 36,56 metros; 
defletindo à esquerda segue até o vértice 30, início da descrição, no azimute-UTM de 281°51’16”, 
em uma distancia de 20,15 metros, confrontando do vértice 37 ao vértice 30, com a Rodovia Raposo 
Tavares – SP 270 - km 157, encerrando uma área de 2.669,85 m².”
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapro-
priação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.                       
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente, suplementadas se necessárias. 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias do mês de setembro de 2013.

AMADEU GRACIANO zANOLLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIçOS

DeCReTO nº 1.129, De 18 De SeTeMBRO De 2013
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra destinada à criação de via de 
marginal e dispositivo de acesso. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de  Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40º do Decreto Lei Federal n°. 
3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela Lei n°. 2.786, de 21 de maio de 1.956 e do artigo 73, 
inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e 
Considerando o processo nº. 36.380-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, a fim de ser desapropriado, por via amigável ou judicial, o 
imóvel localizado no Loteamento Bairro Chapada Grande, abaixo caracterizado, necessário à implan-
tação de via de marginal e dispositivo de acesso, imóvel este que consta pertencer a Celso Antonio dos 
Santos Ventura, com as medidas limites e confrontações:
“Um terreno urbano, de formato irregular, localizado a margem da Rodovia Raposo Tavares – SP 270 
no Km 157+101 m, na quadra completada pelas Ruas Dr. Juracy Cruz, Francisco de Assis Iglesias, 
Euclides Nunes da Costa, Antonio Nunes da Costa e Pedro Soares, no Bairro Chapada Grande, no mu-
nicípio e comarca de Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia a descrição 
junto ao vértice 19, localizado a margem da Rodovia Raposo Tavares – SP 270, Km 157+101 m, na 
divisa com a Rua Pedro Soares; deste segue até o vértice 20, no azimute-UTM 274°57’48”, em uma 
distância de 4,60 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 21, no azimute-UTM 272°55’05”, 
em uma distância de 30,67 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 22, no azimute-UTM 
270°38’22”, em uma distância de 30,57 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 23, no 
azimute-UTM 267°36’53”, em uma distância de 35,07 metros; defletindo à esquerda segue até o vérti-
ce 7, distante 169,39 metros da Rua Dr Juracy Cruz, no azimute-UTM 264°59’46”, em uma distância 
de 17,05 metros, confrontando do vértice 19 ao vértice 7, com a Rodovia Raposo Tavares – SP 270 
Km 157; defletindo à direita segue até o vértice 6 no azimute-UTM 348°39’50”, em uma distância de 
15,09 metros, confrontando com imóvel de propriedade de Celso Antonio dos Santos Ventura; defle-
tindo à direita segue até o vértice 13, no azimute-UTM 85°36’41”, em uma distância de 24,96 metros; 
defletindo à direita segue até o vértice 14, no azimute-UTM 87°36’53”, em uma distância de 29,91 
metros; defletindo à direita segue até o vértice 15, no azimute-UTM 90°38’22”, em uma distância de 
31,26 metros; defletindo à direita segue até o vértice 16, no azimute-UTM 92°55’05”, em uma dis-
tância de 29,04 metros; deste segue em frente até o vértice 17, no azimute-UTM 92°55’05”, em uma 
distância de 2,20 metros; defletindo à direita segue até o vértice 18, no azimute-UTM 94°57’48”, em 
uma distância de 6,07 metros, confrontando com área remanescente de propriedade de Celso Antonio 
dos Santos Ventura; defletindo à direita segue até o vértice 19, início da descrição, no azimute-UTM 
de 189°32’17”, em uma distancia de 15,05 metros, confrontando com a Rua Pedro Soares; encerrando 
uma área de 1.807,94 m².”
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapro-
priação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.                       
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente, suplementadas se necessárias. 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias do mês de setembro de 2013.

AMADEU GRACIANO zANOLLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIçOS

DeCReTO nº 1.130, De 18 De SeTeMBRO De 2013
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra destinada à criação de via de 
marginal e dispositivo de acesso. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de  Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40º do Decreto Lei Federal n°. 
3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela Lei n°. 2.786, de 21 de maio de 1.956 e do artigo 73, 
inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando o processo nº. 36.364-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, a fim de ser desapropriado, por via amigável ou judicial, o 
imóvel localizado no Loteamento Bairro Chapada Grande, abaixo caracterizado, necessário à implan-
tação de via de marginal e dispositivo de acesso, imóvel este que consta pertencer a Celso Antonio dos 
Santos Ventura, com as medidas limites e confrontações:
“Um terreno urbano, de formato irregular, localizado a margem da Rodovia Raposo Tavares – SP 270 
no Km 157+370 m, na quadra completada pelas Ruas Dr. Juracy Cruz, Francisco de Assis Iglesias 
e Pedro Soares, no Bairro Chapada Grande, no município e comarca de Itapetininga/SP, dentro das 
seguintes medidas e confrontações: Inicia a descrição junto ao vértice 1, localizado na Rua Dr. Juracy 
Cruz, distante 81,00 metros da esquina com a Rua Francisco de Assis Iglesias; deste segue até o vér-
tice 2, no azimute-UTM 76°43’03”, em uma distância de 65,47 metros; defletindo à direita segue até 
o vértice 3, no azimute-UTM 78°01’02”, em uma distância de 28,77 metros; defletindo à direita segue 
até o vértice 4, no azimute-UTM 79°39’48”, em uma distância de 33,57 metros; defletindo à direita 
segue até o vértice 5, no azimute-UTM 82°17’08”, em uma distância de 28,20 metros; defletindo à 
direita segue até o vértice 6, no azimute-UTM 84°56’23”, em uma distância de 13,16 metros, confron-
tando do vértice 1 ao vértice 6, com área remanescente de propriedade de Celso Antonio dos Santos 
Ventura; defletindo à direita segue até o vértice 7, distante 117,96 metros da esquina com a Rua Pedro 
Soares, no azimute-UTM 168°39’50”, em uma distância de 15,09 metros, confrontando com imóvel 
de propriedade de Celso Antonio dos Santos Ventura; defletindo à direita segue até o vértice 8, no 
azimute-UTM 264°56’23”, em uma distância de 14,46 metros; defletindo à esquerda segue até o vérti-
ce 9, no azimute-UTM 262°17’08”, em uma distância de 27,51 metros; defletindo à esquerda segue até 
o vértice 10, no azimute-UTM 259°39’48”, em uma distância de 33,01 metros; defletindo à esquerda 
segue até o vértice 11, no azimute-UTM 258°01’02”, em uma distância de 28,41 metros; defletindo 
à esquerda segue até o vértice 12, no azimute-UTM 256°43’57”, em uma distância de 66,00 metros, 
confrontando do vértice 7 ao vértice 12 com a Rodovia Raposo Tavares – SP 270 – KM 157; defletindo 
à direita segue até o vértice 1, início da descrição, no azimute-UTM de 349°30’58”, em uma distancia 
de 15,00 metros, confrontando com a Rua Dr. Juracy Cruz; encerrando uma área de 2.538,63 m²”
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapro-
priação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.                       
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente, suplementadas se necessárias. 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias do mês de setembro de 2013.

AMADEU GRACIANO zANOLLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIçOS

DeCReTO nº 1.131, De 18 De SeTeMBRO De 2013
Dispõe sobre abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 5.746, de 18 de setembro de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas 
atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e 
sete mil reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Saúde, para a implantação dos equi-
pamentos de tecnologia de informação do Hospital Regional de Itapetininga “Léo Orsi Bernardes”.
Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º, será coberto através da 
anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(268) – 103020033.2150-3350.43 – Subvenções Sociais   R$  27.000,00
Art. 3º Fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de setembro 
de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.578, de 12 de junho 
de 2012).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias de setembro de 2013.

LUIz PAULO RIbEIRO DA SILvA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS

DeCReTO nº 1.132, De 20 De SeTeMBRO De 2013
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.683 de 26 de Dezembro de 2012; e
Considerando os autos do processo nº 38.771-396/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), destinado a atender a seguinte dotação do 
orçamento vigente:
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
(142) – 123610026.1006 – 4490.51 – Obras e Instalações             R$   
20.000,00
02.07.04 – Manutenção do Fundeb
(196) – 123610023.2038 – 3390.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas           R$ 
150.000,00
(208) – 123650023.2039 – 3390.47 – Obrigações Tributarias e Contributivas           R$ 
100.000,00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(230) – 103010019.2032 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
R$ 200.000,00

(232) – 103010019.2075 – 3390.30 – Material de Consumo             R$   
50.000,00
Total das Suplementações      R$ 520.000,00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguintes dotações orçamen-
tárias:
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
(145) – 123610026.2009 - 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física           
R$   20.000,00
02.07.04 – Manutenção do Fundeb
(193) – 123610023.2038 – 3390.30 – Material de Consumo                R$ 
250.000,00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(229) – 103010019-2032 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física          
R$ 220.000,00
(250) – 103010025.1058 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente              R$  
30.000,00
 Total das Anulações       R$  
520.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de setembro de 2013.

LUIz PAULO RIbEIRO DA SILvA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS

DeCReTO nº 1.133, De 20 De SeTeMBRO De 2013
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra destinada a implantar escola 
de tempo integral.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de  Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40º do Decreto Lei Federal n°. 
3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela Lei n°. 2.786, de 21 de maio de 1.956 e do artigo 73, 
inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando o processo nº. 37.278-138/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, a fim de ser desapropriado, por via amigável ou judicial, 
o imóvel urbano localizado na Avenida Ciro Albuquerque, nº 3680, na Vila Recreio, constituído pelos 
lotes 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42 e 43 do Loteamento Vila Recreio, objeto das matrículas 
nº 48.745, 26.160, 26.161, 26.162, 26.163, 66.633, 48.746 e 7.470 todas do Cartório de Registro de 
Imóveis de Itapetininga, sob os quais foram edificados o prédio escolar objeto do habite-se expedido 
sob o nº 346/13, necessário à implantação de via escola em tempo integral, imóvel este que consta 
pertencer a Renê –Empreendimentos Imobiliários Ltda. EPP, com as seguintes medidas e confronta-
ções, totalizando 20.000 m2:
Matrícula nº 48.745:
“Um terreno representado pelo lote 30, da Vila Recreio, situado no Bairro Mato Seco, nesta cidade, 
com frente para a Rua Três, medindo quarenta (40) metros de frente, por cinqüenta (50) metros de 
frente aos fundos, com a área de dois mil (2.000) metros quadrados, dividindo do lado direito de quem 
da frente olha para o imóvel com o lote 29; de outro lado, com o lote 31; e nos fundos com o lote 41.”
Matrícula nº 26.160:
“Um terreno representado pelo lote 31 do loteamento Vila Recreio situado nesta cidade e 2º subdistri-
to, medindo e dividindo pela frente em 40,00 metros, com a Rua Três, de um lado em 50,00 metros, 
com o lote 30, de outro lado em 50,00 metros, com o lote 32, e, nos fundos, em 40,00 metros, com o 
lote 42, encerrando a área de 2.000,00 metros quadrados.”
Matrícula nº 26.161:
“Um terreno representado pelo lote 32, do loteamento Vila Recreio situado nesta cidade e 2º subdis-
trito, medindo e dividindo pela frente em 40,00 metros, com a Rua Três, de um lado em 50,00 metros, 
com o lote 31, de outro lado em 50,00 metros, com o lote 33, e, nos fundos, em 40,00 metros, com o 
lote 43, encerrando a área de 2.000,00 metros quadrados.”
Matrícula nº 26.162:
“Um terreno representado pelo lote 33, do loteamento Vila Recreio situado nesta cidade e 2º subdis-
trito, de forma aproximadamente triangular, medindo e dividindo pela frente em 40,00 metros, com 
a Rua Três, de um lado em 50,00 metros, com o lote 32, de outro lado em 64,50 metros, com a Rua 
Cinco.”
Matrícula nº 26.163:
“Um terreno representado pelo lote 43 do loteamento Vila Recreio situado nesta cidade e 2º subdis-
trito, de forma aproximadamente triangular, medindo e dividindo pela frente em 64,50 metros, com 
a Rua Cinco, de um lado, em 30,00 metros, com o lote 32; e de outro lado em 50,00 metros, com o 
lote 42.”
Matrícula nº 66.633:
“O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, no Bairro Mato Seco, representado pelos lotes 28, 
29, 39 e 40, da Vila Recreio, medindo e dividindo pela frente em oitenta (80) metros, por cem (100) 
metros da frente aos fundos, dividindo pela frente, com a Rua Quatro, de um lado, com os lotes 30 e 
41; do lado oposto a este, com os lotes 27 e 38, e aos fundos, com a Rua Três, encerrando a área de 
oito mil (8.000) metros quadrados.”
Matrícula nº 48.746:
“ Um terreno representado pelo lote 41, da Vila Recreio, situado no Bairro Mato Seco, nesta cidade, 
com frente para a Rua Quatro, medindo quarenta (4) metros de frente, por cinqüenta (50) metros da 
frente aos fundos com a área de dois mil (2.000) metros quadrados, dividindo do lado direito de quem 
da frente olha para o imóvel, com o lote 42; de outro lado, com o lote 40; e nos fundos com o lote 30.”
Matrícula nº 7.470:
“Um terreno situado no Bairro Mato seco, neste município, representado pelo lote nº 42, da Vila Re-
creio, com frente para a Rua Quatro, medindo 40,00 metros de frente, por 50,00 metros de frente aos 
fundos, dividindo de um lado, com o lote 41; de outro lado, com o lote 43; e, nos fundos, com o lote 
31, encerrando a área de 2.000,00 metros quadrados.”
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapro-
priação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.                       
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente, suplementadas se necessárias.            
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias do mês de setembro de 2013.

AMADEU GRACIANO zANOLLI
Secretário Municipal de Obras e Serviços

PORTARIA nº 562, De 16 De SeTeMBRO De 2013
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LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 681, de 24 de outubro de 2012 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Nomear, para compor o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), os seguintes representantes 
eleitos e indicados entre pares, para o mandato de 24/10/2012 a 24/10/2014, conforme determina os 
incisos I a IV do Artigo 18 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009:
Representantes do Poder Executivo:
Titular: LUIZ JESUS RODRIGUES SILVA;
Suplente: OLINDO TORQUATO.
Representante da Sociedade Civil: 
Titular: SANDRA VIEIRA PIRES;
Titular: PAULA MONTEIRO SILVESTRE MACHADO.
Representante dos trabalhadores na área da educação: 
Titular: CLAUDIA MARIA DE ASSIS;
Suplente: CLAUDIRENE MUZA SOARES S. DOS SANTOS;
Titular: ALEXANDRE DE LIMA;
Suplente: MARIA DE LOURDES BORGES DELFINO;
Suplente: MARINA APARECIDA DINIS SILVEIRA FOGAçA.
Representante de Pais e Alunos:
Titular: ELIZEU MONTEIRO DE SOUZA;
Titular: TATIANE CARNEIRO DA SILVA;
Suplente: LETÍCIA THEODORO MACHADO;
Suplente: ROGÉRIO PAULINO CORREA;
Suplente: DANIELE REGINA ROCHA OLIVEIRA;
Suplente: PATRICIA ROBERTA DE OLIVEIRA GALDINO;
Suplente: ANTONIA GESIVâNIA GONçALVES DA SILVA;
Suplente: JULIANA MARLA RODRIGUES TOGNARELLI;
Suplente: ALEXANDRE LEITãO FIUZA;
Suplente: SILVANA DA GLORIA DOS SANTOS DOMINGOS.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 693, de 
08/11/2012.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 563, De 18 De SeTeMBRO De 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 37464-039/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, re-
solve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário André Luiz Apolinário, Professor de Educação Física, Faixa 
04-A, lotado na Secretaria da Educação, a partir de 10/09/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 564, De 18 De SeTeMBRO De 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 38296-006/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, re-
solve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Sonia Fátima de Souza Oliveira, Professor Substituto de Educa-
ção Básica, Faixa 02-A, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 17/09/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 565, De 18 De SeTeMBRO De 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 38444-395/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, re-
solve:
Art. 1º Designar os funcionários abaixo relacionados para compor a Comissão para acompanhamento 
do Processo Eleitoral da CIPA, Gestão 2013/2014: 
Aline Rodrigues de Arruda;
Ilaine Nalesso Bueno Takaku;
Joaquim José Carlos da Silva Melo;
Luciana de Almeida Golçalves;
Mario Augusto Campos Santiago.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 566, De 19 De SeTeMBRO De 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 38296-006/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, re-
solve:
Art. 1º Exonerar, o funcionário Marcelo Zorzan Feigó, do cargo em comissão de Assessor, Ref. III, 
lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a partir de 23/09/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA nº 567, De 20 De SeTeMBRO De 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Com fundamento no Decreto Estadual nº 44.569, de 22 de dezembro de 1999, com as alterações 
posteriores, resolve constituir Comissão Especial do Projeto Estadual do Leite “Vivaleite”, consoante 
Convênio celebrado com o Governo do Estado, composta pelos seguintes membros:-
I - Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social:

Adalberto da Silva de Jesus
II - Suplente do Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social:
Sandra Regina Ferreira de Lara
III - Representante da Prefeitura Municipal de Itapetininga:
Fábio dos Santos Nascimento
IV - Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
Leny Monteiro Teixeira
Art. 2º Fica expressamente revogada a Portaria nº 218, de 31 de maio de 2011 e a Portaria nº 378, de 
28 de maio de 2012.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

AVISO De eDITAIS

eDITAl De ABeRTURA DO PReGÃO PReSenCIAl (SIS-
TeMA De ReGISTRO De PReÇOS) nº 98/2013

Processo nº 141/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: 
AQUISIçãO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAçãO. SESSãO: 
Dia 10.10.2013 a partir das 10:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

eDITAl De ABeRTURA DO PReGÃO PReSenCIAl (SIS-
TeMA De ReGISTRO De PReÇOS) 

Nº 99/2013 - Processo nº 142/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item 
OBJETO: CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS , CâMARAS E 
PROTETORES PARA A FROTA MUNICIPAL – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS. SESSãO: 
Dia 17.10.2013 a partir das 10:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

eDITAl De ABeRTURA DO PReGÃO PReSenCIAl (SIS-
TeMA De ReGISTRO De PReÇOS) 

Nº 100/2013 - Processo nº 143/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por 
Lote OBJETO: AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA PARA UNIDA-
DES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. SESSãO: Dia 
21.10.2013 a partir das 10:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

eDITAl De ReABeRTURA DO PReGÃO PReSen-
CIAl (SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS) 

Nº 65/2013 - Processo nº 97/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item 
OBJETO: AQUISIçãO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ADMINSTRAçãO E FINANçAS, EDUCAçãO E SAÚDE. Após realizadas as retifi-
cações necessárias no edital, fica remarcada a sessão de abertura para o Dia 14.10.2013 a partir das 
10:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 
Os editais estarão disponíveis no site http://portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no tópico Pregão 
Presencial. Itapetininga, 20 de setembro de 2013. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Pre-
feito Municipal.

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 74/2013 
(SISTeMA De ReGISTRO De PReÇO) 

- Processo n°. 109/2013, que objetiva a contratação de empresa para a prestação de serviços de trans-
porte para locomoção de paciente para tratamento de hemodiálise no município – Secretaria de Saúde, 
HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente: 1) 
MARIANA APARECIDA FERREIRA ME - CNPJ: 17.451.262/0001-75: Item 01 – 35.000 km para 
transporte por km atraves de veiculo. minimo 15 lugares - transporte de pessoas para hemodialise, 
sendo necessário a permanencia do veículo no local de destino percurso - transporte zona rural, no va-
lor de R$0,70 por km rodado e item 02 – 60.000 km para transporte por km atraves de veiculo minimo 
15 lugares - transporte de pessoas para hemodialise, sendo necessário a permanencia do veículo no 
local de destino percurso - transporte zona urbana, no valor de R$0,70 por km rodado. Itapetininga, 
19 de setembro de 2013.  

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

COMUnICADO De SUSPenSÃO DO PReGÃO PReSen-
CIAl n° 84/2013 (SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

PROCESSO N°. 125/2013 – OBJETO: CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE FRALDA GERIATRICA PARA O  FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Comunicamos a SUSPENSãO do referido processo, tendo em vista a im-
pugnação do edital interposta pela empresa Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos 
e Hospitalares Ltda. Após a análise da mesma e eventuais retificações no edital será remarcada nova 
data para a realização da sessão pública, procedendo-se com a respectiva publicação para o conheci-
mento público. Itapetininga, 20 de setembro de 2013. 

JOÃO vAMbERTO DA SILvA
PREGOEIRO
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ATO DA MeSA nº 44/2013
Dispõe sobre exoneração de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
A Mesa da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 26º, 
inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1° Exonerar, a pedido, do cargo de Assessor Parlamentar, referência III, de provimento em comissão, do quadro 
de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, o Senhor Jair Bacon.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 10 de setembro de 2013.

André Luiz Bueno Jair Aparecido de Sene

Presidente Vice-Presidente

Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar José Davino Pereira

1ª Secretária 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

ADULES CEREJO DIAS
DIRETOR GERAL

ATO DA MeSA nº 45/2013
Dispõe sobre nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
A MESA DA CâMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo art. 26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1° Nomear o senhor Adair Antonio de Camargo no cargo de Assessor Parlamentar, Referência III, de provimento 
em comissão, do quadro de pessoal da Câmara do Município de Itapetininga.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 10 de setembro de 2013.

André Luiz Bueno Jair Aparecido de Sene

Presidente Vice-Presidente

Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar José Davino Pereira

1º Secretário 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

ADULES CEREJO DIAS
DIRETOR GERAL

DeCReTO leGISlATIVO nº 471, De 16 De SeTeMBRO 2013
Dispõe sobre concessão de Título de Cidadã Itapetiningana à Professora Vera Lúcia Abdala. 
(Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2013, de autoria do Vereador Itamar José Martins.)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferido o Título de Cidadã Itapetiningana à Professora Vera Lúcia Abdala.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação. 
Câmara Municipal, 16 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUIz bUENO
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

vâNIA CRISTINA LEME DE SOUSA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

ReSOlUÇÃO nº 569, De 16 De SeTeMBRO De 2013
Institui o Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Itapetininga, e dá outras providências.
(Projeto de Resolução nº 12/2013, de autoria da Mesa da Câmara.)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUçãO:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Itapetininga, o Sistema de Controle Interno, 
visando exercer o controle e a fiscalização das contas públicas, nos termos preconizados pelos artigos 31, 70 e 74 da 
Constituição Federal e parágrafo único do artigo 54 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º Para exercer as atividades do Sistema de Controle Interno será designada uma Comissão de Controle Interno 
composta por 3 (três) servidores efetivos do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo, sendo nomeado entre os servi-
dores membros um Coordenador do Sistema de Controle Interno.
 Parágrafo único. Os servidores designados como membros da Comissão de Controle Interno deverão 
possuir, no mínimo, ensino médio, devendo o servidor designado para a função de Coordenador demonstrar conheci-
mento sobre matéria orçamentária, financeira e contábil.
 Art. 3º É vedada a designação de servidores para a Comissão do Controle Interno de pessoa que tenha 
sido, nos últimos 05 (cinco) anos:
 I - Responsabilizada por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas;
 II - Punida, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por 
ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;
 III - Condenada em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos 
II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei Federal nº 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de 
improbidade administrativa previsto na Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
 Parágrafo único. É ainda vedado aos servidores designados para a Comissão do Controle Interno: 
I - Exercer atividade político-partidária; 

II - Exercer concomitantemente mandato eletivo; 
 III - Possuir contratos ou avenças assemelhadas firmados com a Administração Pública Municipal ou 
dela receber transferência de recursos de subvenção ou por qualquer outra forma, mesmo na qualidade de dirigente 
de entidade sem fins lucrativos ou do terceiro setor;
 IV - Possuir inadimplência relacionada aos tributos municipais;
 V - Patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal. 
Art. 4º Compete ao Sistema de Controle Interno: 
 I - Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas pelo Plano Plurianual, Lei das 
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, atinentes ao Poder Legislativo Municipal; 
 II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial da Câmara de Vereadores; 
 III - Exercer o acompanhamento sobre o cumprimento dos limites de gastos totais e de pessoal do Poder 
Legislativo Municipal, nos termos do artigo 29–A da Constituição Federal;
 IV - Efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal 
do Poder Legislativo aos limites legais, caso ocorra, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 
101/00;
 V - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 
 VI - Exercer o acompanhamento sobre a expedição e divulgação dos instrumentos de transparência da 
gestão fiscal no termos da Lei Complementar Federal nº 101/00, em especial quanto ao Relatório de Gestão Fiscal do 
Poder Legislativo, conferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
 VII - Analisar as prestações de contas da Câmara Municipal dos duodécimos repassados pelo Executivo 
e indicar as providências com vistas ao saneamento de eventuais irregularidades;
 VIII - Avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos e instrumentos congêneres em que a 
Câmara Municipal seja parte;
 IX - Comunicar ao Presidente da Câmara Municipal qualquer irregularidade ou ilegalidade, no âmbito do 
Poder Legislativo, de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária;  
 X - Coletar mensalmente as informações referentes à gestão e ao controle das atividades da Câmara Mu-
nicipal e emitir Relatório de Acompanhamento Mensal do Sistema de Controle Interno, a ser disponibilizado ao Pre-
sidente, dando conta de eventuais irregularidades observadas, em especial do não cumprimento das metas estipuladas 
nas peças de planejamento, das contribuições para o regime próprio e geral de previdência e da ausência, deficiência 
ou irregularidade na tomada de contas de ordenadores de despesa, recebedores, pagadores ou assemelhados, incluin-
do recursos de adiantamento para despesas fornecido a servidores.
 § 1º Caberá ao Coordenador do Sistema de Controle Interno assinar, em conjunto com o contador ou 
responsável, o Relatório de Gestão Fiscal;
 § 2º As informações que comporão o Relatório Mensal do Sistema de Controle Interno deverão ser forne-
cidas pelos responsáveis das diversas áreas do Poder Legislativo, de acordo com os formulários constantes do Anexo 
I desta Resolução, até o dia 10 do mês subsequente, devendo o referido relatório ser lavrado e disponibilizado ao 
Presidente, até o dia 20 daquele mês.
 § 3º Em ocorrendo qualquer ofensa aos princípios consagrados no artigo 37 da Constituição Federal, 
deverá o fato ser comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mediante a remessa do Relatório mensal 
do Sistema de Controle Interno, impreterivelmente, em até 3 (três) dias da conclusão do relatório.
 § 4º Não ocorrendo a hipótese do § 3º, os referidos relatórios e pareceres emanados do Sistema de Con-
trole Interno serão mantidos arquivados à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 Art. 5º Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos membros da Comissão do 
Sistema de Controle Interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação 
de gestão.
 Parágrafo único. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obs-
táculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à respon-
sabilização administrativa, civil e penal. 
 Art. 6º Todos os servidores designados para exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle 
Interno deverão guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e 
pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados ao 
Presidente da Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 Art. 7º As despesas do Sistema de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anual-
mente na Lei Orçamentária Municipal. 
 Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itapetininga, 16 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUIz bUENO
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.

vâNIA CRISTINA LEME DE SOUSA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

ANEXO I – FORMULÁRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Área: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAçÕES SIM NãO
ESPECIFICAçãO 
/ JUSTIFICATIVA

1 - Foi regulamentado o sistema de Controle Interno?

2 - O responsável pelo Controle Interno ocupa cargo efetivo na Admi-
nistração Municipal?

3 - O Controle Interno apresenta, periodicamente, relatórios quanto às 
suas funções institucionais?

4 - O Responsável pelo Controle Interno assina o Relatório de Gestão 
Fiscal, conjuntamente com o Presidente?

5 - Houve desatendimento de alguma disposição da Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou cumprimento de forma 
extemporânea? Caso positivo, especifique.

6 - Houve descumprimento de algum item das Instruções Consolidadas 
nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou cumpri-
mento de forma extemporânea? Caso positivo, especifique.

7 - Houve descumprimento de alguma recomendação ou determinação 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emanada à margem do 
parecer ou julgamento das contas, ou cumprimento de forma extempo-
rânea? Caso positivo, especifique.
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8 - Houve reversão, por parte da Câmara de Vereadores, de parecer 
emitido pelo Tribunal de Contas em relação às contas do Executivo 
Municipal?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA: 

Área: Controle Patrimonial

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAçÕES SIM NãO
ESPECIFICAçãO 
/ JUSTIFICATIVA

1 - Foram incluídas dotações orçamentárias para atendimento de no-
vos projetos, obras e construções sem que se tenha concluído projetos 
em andamento, ou se tenha reservados recursos orçamentários para sua 
conclusão?

1.1 - Foram incluídas dotações orçamentárias para atendimento de no-
vos projetos, obras e construções sem que se tenha concluído projetos 
em andamento, ou se tenha reservados recursos orçamentários para a 
manutenção do patrimônio público já existente?

2 - Houve levantamento geral dos bens móveis e imóveis, tendo por 
base o inventário analítico e os elementos da escrituração sintética na 
contabilidade?

2.1 - Caso positivo, o Inventário está de acordo com a composição do 
Ativo Permanente / Imobilizado, no Balanço Patrimonial?

2.2 - Caso negativo, foram tomadas providências para regularização?

2.3 - Existem termos de responsabilidade para guarda e administração 
dos bens patrimoniais disponibilizados a cada setor?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA: 

Área: Gestão Orçamentária - Fiscalização e Legalidade

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

PEçAS DE PLANEJAMENTO - LEGALIDADE

LEI INSTITUIDORA
ALTERAçÕES NO PE-
RÍODO

AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS OBSERVAçÕES

1.1 - PLANO PLURIANUAL 2010-2013
(Lei Nº 123/09, de 27/04/2009)

1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORçAMENTÁ-
RIAS/ 2013
(Lei nº 56/12, de 28/06/2012)

1.3 - LEI ORçAMENTÁRIA ANUAL/2013
(Lei nº 233/12, de 28/11/2012)

LEI ORçAMENTÁRIA ANUAL - LEGALIDADE E EXECUçãO

VERIFICAçÕES SIM NãO
ESPECIFICAçãO / JUS-
TIFICATIVA

1.3.1 - Houve abertura de créditos adicionais? Especificar.

1.3.2 - Foram autorizados por Lei? Especificar.

1.3.3 - Foram abertos por Decreto? Especificar. 

1.3.3.1 - Caso abertos por Decreto, obedeceram ao limite fixado na 
LOA? Especificar o saldo a utilizar.

1.3.3.2 - Caso abertos por Decreto, ocorreu transposição, remaneja-
mento ou transferência para outra categoria de programação ou para 
outro órgão? Especificar.

1.4 - Foram abertos com recursos originários de superávit financeiro 
do exercício anterior? Especificar o saldo a utilizar.

1.5 - Foram abertos com recursos originários de excesso de arrecada-
ção? Especificar, anexando demonstrativo.

1.6 - Foram abertos com recursos originários de anulação de dota-
ções orçamentárias? Especificar.

1.7 - Foram abertos com recursos originários de operações de crédi-
to? Especificar.

1.8 - Foram abertos com recursos originários de convênios firmados 
ou aditados após a promulgação da LOA? 

2 - A execução orçamentária é tendente a concretizar o equilíbrio en-
tre receitas arrecadadas e despesas realizadas, ou a atender as metas 
fiscais planejadas? 

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA: 

Área: Planejamento - Cumprimento de Metas e Eficiência dos Resultados

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

2.1 - METAS NãO CUMPRIDAS 

PROGRAMA / AçãO

META PREVISTA x REALIZADA

JUSTIFICATIVASFÍSICA FINANCEIRA %

2.2 - INDICADORES E RESULTADOS NãO ATINGIDOS 

PROGRAMA INDICADORES UNIDADE PREVISTO REALIZADO
JUSTIFICATI-

VAS

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA:

Área: Restos a Pagar - Inscrição e Controle

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAçÕES SIM NãO
ESPECIFICAçãO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Houve despesas empenhadas e liquidadas contraídas até 31 de dezem-
bro do exercício anterior não foram inscritas em Restos a Pagar?

1.1 - Caso positivo, não foram inscritas por falta de disponibilidade de 
caixa?

2- Em se tratando de último ano de mandato do titular do Poder, foi con-
traída, nos dois últimos quadrimestres, obrigação de despesa que não foi 
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha deixado parcelas a se-
rem pagas no exercício seguinte sem que houvesse suficiente disponibili-
dade de caixa para este efeito?
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3 - Houve cancelamento de Restos a Pagar? Caso positivo, justifique.

4 - Os pagamentos dos Restos a Pagar efetuados são tendentes a quitá-los 
até o final do exercício corrente? (Especifique)

5 - Existem saldos de Restos a Pagar remanescentes de exercícios que não 
o imediatamente anterior? (Justifique)

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA:

Área: Direitos e Haveres - Tesouraria

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAçÕES SIM NãO
ESPECIFICAçãO 
/ JUSTIFICATIVA

1 - As disponibilidades são movimentadas exclusivamente em bancos 
oficiais? Caso negativo, justifique.

2 - As conciliações bancárias foram efetuadas até o mês corrente?

2.1 - As conciliações bancárias são conferidas por setor diverso daquele 
que as elaborou, atendendo ao princípio da segregação de funções?

2.2 - Existem pendências na conciliação bancária no confronto de valores 
do extrato bancário com a razão contábil?

2.2.1 - Caso positivo, foram tomadas providências para correção das pen-
dências? Quais?

3 - Houve disponibilidades que permaneceram em conta corrente sem 
terem sido aplicados? Caso positivo, justifique.

4 - Existem cheques emitidos há mais de 180 dias que não foram com-
pensados?

4.1 - Caso positivo, foram tomadas providências?

5 - Houve estrito cumprimento da ordem cronológica de pagamento, ob-
servadas as vinculações por recursos? 

5.1 - Caso negativo, as exceções foram autorizadas por lei?

5.2 - Caso não autorizadas por lei, o descumprimento da ordem cronoló-
gica de pagamentos ocorreu em função de fatores supervenientes? Jus-
tifique.

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA: 

Área: Despesas com Pessoal - Limites e Concessão de Vantagens

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

TÓPICO LIMITE LEGAL LIMITE AFERIDO SITUAçãO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL 6% da RCL (*)

VERIFICAçãO SIM NãO

ESPECIFI-
CAçãO / 
JUSTIFICA-
TIVA

1 - Caso o limite aferido esteja acima do limite prudencial (§ único do art. 22 
da LC 101/00), foram adotadas as vedações determinadas pela LRF (conces-
são 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 Constitui-
ção; criação de cargo, emprego ou função; alteração de estrutura de carreira 
que implique aumento de despesa; 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, saúde 
e segurança;contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II 
do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes 
orçamentárias).

2 - Caso o limite aferido esteja acima do limite de despesa total com pessoal 
determinado no art. 23 da LRF, foram adotadas, além das vedações referentes 
ao limite prudencial, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da 
Constituição (redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos 
em comissão e funções de confiança;  exoneração dos servidores não estáveis; 
e se tais medidas não forem suficientes para recondução das despesas ao limi-
te, a perda de cargo de servidores estáveis, desde que ato normativo motivado 
do Poder especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa 
objeto da redução de pessoal).

2.1 - Caso positivo, foi eliminado pelo menos um terço do percentual exceden-
te no quadrimestre seguinte ao da verificação da extrapolação do limite geral 
de despesas de pessoal? 

2.2 - Caso positivo, o percentual excedente foi eliminado nos dois quadrimes-
tres seguintes ao da verificação da extrapolação do limite geral de despesas de 
pessoal, sendo os gastos reconduzidos aos limites legais?

3 - Houve deferimento de vantagens sobre parcelas integrantes de subsídios, 
vencimentos ou salário de agentes políticos ou servidores?

3.1 - Caso positivo, os efeitos financeiros das respectivas despesas já se encon-
travam contemplados na LDO?

3.1.1 - Caso negativo, foram autorizados por lei?

3.1.2 - Caso autorizado por lei, foi apresentada estimativa de impacto orça-
mentário – financeiro e compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, bem como 
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais, devendo seus efeitos fi-
nanceiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente 
de receita ou pela redução permanente de despesa?

4 - Foi efetuada a revisão geral anual de remunerações e subsídios de que trata 
o inc. X do art. 37 da CF?

4.1 - No caso de ano eleitoral municipal, foi concedida revisão geral da remu-
neração dos servidores públicos que excedeu a recomposição da perda de seu 
poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir de cento e oitenta dias 
antes da eleição e até a posse dos eleitos?

5 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais 
foram fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que 
dispõem os arts. 37, XI e 39, § 4º da CF?

5.1 - Houve alteração posterior da fixação dos subsídios dos agentes políticos 
do Poder Executivo?

5.2 - Caso positivo, foram observadas as mesmas disposições constitucionais 
por ocasião da fixação inicial, exceto o princípio da anterioridade?

5.3 - Houve alteração posterior da fixação dos subsídios dos agentes políticos 
do Poder Legislativo?

6 - Foi emanado o ato do qual resultou aumento da despesa com pessoal ex-
pedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do 
respectivo Poder?

7 - Existem cargos em comissão cujas atribuições não possuem característica 
de direção, chefia e assessoramento, nos moldes do art. 37, V, da CF?

8 - Foram efetuadas ou atualizadas as declarações de bens dos agentes polí-
ticos e servidores municipais, nos moldes do art. 13, § 2º, da Lei Federal nº 
8.429/92?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA: 

Área:
Tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou 
assemelhados

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

TÓPICO SIM NãO
ESPECIFICAçãO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Existe lei municipal regulamentando a concessão de recursos 
na forma de Adiantamento para execução de despesas de pequeno 
porte ou que não possam se submeter ao processamento normal 
de despesas?

2 - Foi efetuado adiantamento para agente político?

3 - Houve adiantamento de despesas cuja prestação de contas não 
foi apresentada no prazo estipulado na lei municipal?

3.1 - Caso positivo, foi instaurado procedimento administrativo 
para tomada de contas do responsável?

4 - Houve instauração de outras tomadas de contas referentes à 
ausência ou irregularidades na prestação de contas de ordenado-
res de despesas, recebedores, tesoureiros, pagadores ou asseme-
lhados?

4.1 - Caso positivo, houve a posterior prestação de contas ou re-
cuperação dos valores?

4.2 - Caso negativo, foram tomadas medidas administrativas ou 
judiciais visando a recuperação dos valores ao erário?

5 - Houve determinação de ressarcimento valores ao erário de 
agentes políticos ou servidores, por parte do Tribunal de Contas 
ou por determinação judicial? 

5.1 - Caso positivo, foram adotadas as medidas administrativas 
para ressarcimento dos valores?

5.2 - Caso não ressarcidos os valores, foram inscritos na Dívida 
Ativa?

5.3 - Foram tomadas medidas judiciais para recuperação destes 
valores inscritos na Dívida Ativa?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA:
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Área: Cumprimento dos limites de despesas do Legislativo

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

TÓPICO
LIMITE                                                               LE-
GAL

LIMITE 
AFERIDO SITUAçãO

DESPESA TOTAL DO LEGIS-
LATIVO (incluídos os subsídios 
dos Vereadores e excluídos os 
gastos com inativos) - Art. 29-A, 
da CF

7% das receitas tributárias + transferências 
constitucionais efetivamente realizadas no 
exercício anterior (*)

DESPESA TOTAL COM PES-
SOAL - Art. 20, III, a, da LRF 6% da receita corrente líquida

FOLHA DE PAGAMENTO (in-
cluindo gastos com subsídios de 
vereadores) - Art. 29-A, § 1º, da 
CF

70% de suas receitas (duodécimos transfe-
ridos)

TOTAL DA DESPESA COM RE-
MUNERAçãO DE VEREADO-
RES - Art. 29, VII, da CF 5% da receita do município

SUBSÍDIO DOS VEREADORES 
- Art. 29, VI, da CF

30% do subsídio dos Deputados Estaduais 
(**)

VERIFICAçÕES SIM NãO
ESPECIFICAçãO 
/ JUSTIFICATIVA

1 - Foram efetuados repasses de duodécimos ao Legislativo que ultrapassam os 
limites definidos no art. 29-A da CF?

2- Os repasses de duodécimos foram efetuados integralmente até o dia 20 do 
mês de competência?

3 - Foi observado o limite máximo de Vereadores determinado no inc. IV do 
art. 29 da CF?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA:

Área: Licitações

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAçÕES SIM NãO
ESPECIFICAçãO / 
JUSTIFICATIVA

1 – Normatização 

1.1 – Há Comissão de Licitação Permanente instituída através de Portaria?

1.2 – Caso positivo, qual o nº de referida Portaria?

1.3 – A investidura dos membros da Comissão de Licitação tem prazo máxi-
mo de 1 (um) ano e obedeceu ao limite de recondução dos membros com re-
lação ao exercício anterior, nos termos do §4º do art. 51 da Lei nº 8.666/93?

1.4 – Há pregoeiro(a) habilitada no âmbito da Administração?

1.5 – Há Decreto Municipal que regulamente o pregão no órgão? Em caso 
positivo, indicar o número.

1.6 – Há Decreto Municipal que regulamente o registro de preços no órgão? 
Em caso positivo, indicar o número.

1.7 – O Registro Cadastral é amplamente divulgado sendo o chamamento 
público publicado pelo menos uma vez ao ano na imprensa oficial e jornal 
diário, nos termos do art. 34 da Lei nº 8.666/93?

1.8 – Há regulamento no município para o pregão eletrônico? Caso positivo, 
informar o número do Decreto.

2 – Licitações e Procedimentos 

2.1 – As publicações dos avisos dos editais de Concorrência Pública, Toma-
da de Preços, Leilão e Pregão, se realizados no período, obedeceram à forma 
de publicação estabelecida no art. 21 da Lei nº 8.66/93 e, no caso de pregão, 
na legislação municipal?

2.2 – Especificamente com relação às licitações realizadas visando à exe-
cução de obras financiadas com recursos da União, houve a publicação do 
edital no Diário Oficial da União?

2.3 – Os editais dos convites realizados no período avaliado foram afixados 
em local apropriado nos termos do § 3º do art. 22 da Lei nº 8.66693?

2.4 – As publicações dos avisos de licitações realizadas no período obede-
ceram à anterioridade e condições estabelecidas no art. 21 da Lei de Lici-
tações?

2.5 – Para as licitações realizadas no período, houve a informação da exi-
stência e indicação dos recursos orçamentários para pagamento, nos termos 
do art. 14 da Lei de Licitações (exceção apenas no caso de registro de pre-
ços)?

2.6 – Para as licitações realizadas no período, houve a formalização de pe-
squisas prévias de preços, ou, no caso de obras e serviços de engenharia, de 
planilha de composição de custos através da adoção de planilhas oficiais, 
tais como SINAPI, CPOS, etc., com indicação da fonte de pesquisa?

2.7 - Todos os editais das licitações realizadas no período foram apreciados 
pelo departamento jurídico do órgão com emissão de parecer, nos termos do 
inciso VI do art. 38 da Lei nº 8.666/93?

2.8 – Foi formalizado processo licitatório ou de inexigibilidade de licitação 
relativo aos serviços de telefonia fixa?

2.9 – Ocorreram compras diretas (sem o precedente processo licitatório) 
de objetos ou serviços da mesma natureza que poderiam ter sido realizados 
conjunta e concomitantemente e que somados aos períodos anteriores ultra-
passaram o limite de dispensa disposto nos incisos I e II do art. 24 da Lei 
de Licitações (R$ 15.000,00 obras e serviços de engenharia e R$ 8.000,00 
demais serviços e compras)?

3 – Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

3.1 - Os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação cumpriram com 
as formalidades legais, em especial quanto a publicação da ratificação na 
imprensa oficial no prazo de 5 dias, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93?

3.2 – Foi formalizado o processo de dispensa de licitação, em especial para 
contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica?

3.3 – Foi formalizado o processo de inexigibilidade de licitação, em especial 
para contratação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto?

3.4 – Durante o período avaliado, houve a formalização de dispensa de lici-
tação nos casos de emergência ou estado de calamidade pública? 

3.4.1 - Em caso positivo, indicar os motivos que inviabilizaram a realização 
do precedente procedimento licitatório.

3.4.2 – No caso da existência da contratação emergencial, referida contra-
tação observou o prazo máximo de 180 dias conforme inciso IV do art. 24 
da Lei nº 8.666/93?

4 – Contratos – Formalização – Execução

4.1 – Durante o período avaliado, houve a celebração de contratos de valores 
superiores ao limite de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas, ou seja. 
*R$ 3.677,00 para obras e serviços de engenharia e *R$ 2.626.000,00 para 
os demais serviços e materiais? (*Obs.: Valores para o exercício de 2013)

4.1.1 – Caso positivo, os mesmo foram remetidos ao Tribunal de Contas?

4.1.2 – No caso de encaminhamento, foi observado o prazo de remessa esti-
pulado na Resolução nº 01/2012 do Tribunal de Contas que alterou para 
o prazo de remessa para 5 (cinco) dias contados da data da  assinatura do 
contrato?

4.2 – No período avaliado, houve a formalização de todos os contratos de 
prestação de serviços e de compras cujo fornecimento é parcelado?

4.3 – Todos os contratos e aditamentos celebrados no mês anterior ao avalia-
do foram publicados resumidamente até o 5º dia útil deste mês  na imprensa 
oficial, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93?

4.4 – Há previsão nos contratos de prestação de serviços da forma de rece-
bimento de referidos serviços?

4.4.1 – Independentemente da previsão contratual e, conforme o caso, a 
Administração vem exigindo do Contratado a comprovação da prestação 
de execução de serviços através da apresentação de relatórios mensais, etc.

4.5 – Previamente ao deferimento dos pedidos de realinhamento de preços 
dos contratos, os mesmos são submetidos a diligências (pesquisa de merca-
do) visando comprovar o incremento solicitado?

4.6 – No período analisado, foi realizada alguma rescisão unilateral de con-
trato por descumprimento de cláusulas contratuais? Caso positivo, indicar 
os motivos.

4.6.1 – No caso da ocorrência de rescisão unilateral, foi instaurado pro-
cedimento administrativo visando aplicação das penalidades previstas no 
contrato?

4.6.2 – Neste caso foi observado o princípio da ampla defesa?

4.6.3 – No caso de decisão no processo administrativo de suspensão de par-
ticipação de licitação e/ou declaração de inidoneidade, foi providenciada a 
comunicação do Tribunal de Contas mediante o preenchimento do Anexo 8 
das Instruções nº 02/2008?

4.7 – Durante o período avaliado, houve exigência de garantia para celebra-
ção de algum contrato? 

4.7.1 – Em caso positivo, foi informado à contabilidade para providências 
no sentido de contabilizar referida garantia contratual?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA:

Área: Compras, Licitações e Contratos Administrativos

Período:
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Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAçÕES SIM NãO
ESPECIFICAçãO 
/ JUSTIFICATIVA

1 – Normatização 

1.1 – Há Comissão de Licitação Permanente instituída através de Portaria?

1.2 – Caso positivo, qual o nº de referida Portaria?

1.3 – A investidura dos membros da Comissão de Licitação tem prazo máximo 
de 1 (um) ano e obedeceu ao limite de recondução dos membros com relação ao 
exercício anterior, nos termos do §4º do art. 51 da Lei nº 8.666/93?

1.4 – Há pregoeiro(a) habilitada no âmbito da Administração?

1.5 – Há Decreto Municipal que regulamente o pregão no órgão? Em caso po-
sitivo, indicar o número.

1.6 – Há Decreto Municipal que regulamente o registro de preços no órgão? Em 
caso positivo, indicar o número.

1.7 – O Registro Cadastral é amplamente divulgado sendo o chamamento públi-
co publicado pelo menos uma vez ao ano na imprensa oficial e jornal diário, nos 
termos do art. 34 da Lei nº 8.666/93?

1.8 – Há regulamento no município para o pregão eletrônico? Caso positivo, 
informar o número do Decreto.

2 – Compras – Licitações – Procedimentos 

2.1 – As publicações dos avisos dos editais de Concorrência Pública, Tomada 
de Preços, Leilão e Pregão, se realizados no período, obedeceram a forma de 
publicação estabelecida no art. 21 da Lei nº 8.66/93 e, no caso de pregão, na 
legislação municipal?

2.2 – Especificamente com relação às licitações realizadas visando à execução 
de obras financiadas com recursos da União, houve a publicação do edital no 
Diário Oficial da União?

2.3 – Os editais dos convites realizados no período avaliado foram afixados em 
local apropriado nos termos do §3º do art. 22 da Lei nº 8.66693?

2.4 – As publicações dos avisos de licitações realizadas no período obedeceram 
a anterioridade e condições estabelecidas no art. 21 da Lei de Licitações?

2.5 – Para as licitações realizadas no período, houve a informação da existência 
e indicação dos recursos orçamentários para pagamento, nos termos do art. 14 
da Lei de Licitações (exceção apenas no caso de registro de preços)?

2.6 – Para as licitações realizadas no período, houve a formalização de pesqui-
sas prévias de preços, ou, no caso de obras e serviços de engenharia, de planil-
ha de composição de custos através da adoção de planilhas oficiais, tais como 
SINAPI, CPOS, etc., com indicação da fonte de pesquisa?

2.7 - Todos os editais das licitações realizadas no período foram apreciados pelo 
departamento jurídico do órgão com emissão de parecer, nos termos do inciso 
VI do art. 38 da Lei nº 8.666/93?

2.8 – Foi formalizado processo licitatório ou de inexigibilidade de licitação 
relativo aos serviços de telefonia fixa?

2.9 – Ocorreram compras diretas (sem o precedente processo licitatório) de ob-
jetos ou serviços da mesma natureza que poderiam ter sido realizados conjunta 
e concomitantemente e que somados aos períodos anteriores ultrapassaram o 
limite de dispensa disposto nos incisos I e II do art. 24 da Lei de Licitações 
(R$ 15.000,00 obras e serviços de engenharia e R$ 8.000,00 demais serviços 
e compras)?

3 – Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

3.1 - Os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação cumpriram com as 
formalidades legais, em especial quanto a publicação da ratificação na imprensa 
oficial no prazo de 5 dias, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93?

3.2 – Foi formalizado o processo de dispensa de licitação, em especial para 
contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica?

3.3 – Foi formalizado o processo de inexigibilidade de licitação, em especial 
para contratação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto?

3.4 – Durante o período avaliado, houve a formalização de dispensa de licitação 
nos casos de emergência ou estado de calamidade pública? 

3.4.1 - Em caso positivo, indicar os motivos que inviabilizaram a realização do 
precedente procedimento licitatório.

3.4.2 – No caso da existência da contratação emergencial, referida contratação 
observou o prazo máximo de 180 dias conforme inciso IV do art. 24 da Lei nº 
8.666/93?

4 – Contratos – Formalização – Execução

4.1 – Durante o período avaliado, houve a celebração de contratos de valores 
superiores ao limite de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas, ou seja. *R$ 
3.677,00 para obras e serviços de engenharia e *R$ 2.626.000,00 para os de-
mais serviços e materiais? (*Obs.: Valores para o exercício de 2013)

4.1.1 – Caso positivo, os mesmo foram remetidos ao Tribunal de Contas?

4.1.2 – No caso de encaminhamento, foi observado o prazo de remessa estipula-
do na Resolução nº 01/2012 do Tribunal de Contas que alterou para o prazo de 
remessa para 5 (cinco) dias contados da data da  assinatura do contrato?

4.2 – No período avaliado, houve a formalização de todos os contratos de pre-
stação de serviços e de compras cujo fornecimento é parcelado?

4.3 – Todos os contratos e aditamentos celebrados no mês anterior ao avaliado 
foram publicados resumidamente até o 5º dia útil deste mês  na imprensa oficial, 
nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93?

4.4 – Há previsão nos contratos de prestação de serviços da forma de recebi-
mento de referidos serviços?

4.4.1 – Independentemente da previsão contratual e, conforme o caso, a Admi-
nistração vem exigindo do Contratado a comprovação da prestação de execução 
de serviços através da apresentação de relatórios mensais, etc.

4.5 – Previamente ao deferimento dos pedidos de realinhamento de preços dos 
contratos, os mesmos são submetidos a diligências (pesquisa de mercado) vi-
sando comprovar o incremento solicitado?

4.6 – No período analisado, foi realizada alguma rescisão unilateral de con-
trato por descumprimento de cláusulas contratuais? Caso positivo, indicar os 
motivos.

4.6.1 – No caso da ocorrência de rescisão unilateral, foi instaurado procedi-
mento administrativo visando aplicação das penalidades previstas no contrato?

4.6.2 – Neste caso foi observado o princípio da ampla defesa?

4.6.3 – No caso de decisão no processo administrativo de suspensão de parti-
cipação de licitação e/ou declaração de inidoneidade, foi providenciada a co-
municação do Tribunal de Contas mediante o preenchimento do Anexo 8 das 
Instruções nº 02/2008?

4.7 – Durante o período avaliado, houve exigência de garantia para celebração 
de algum contrato? 

4.7.1 – Em caso positivo, foi informado à contabilidade para providências no 
sentido de contabilizar referida garantia contratual?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA:

Área: Acesso à informação e transparência das contas públicas

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAçÕES SIM NãO
ESPECIFICAçãO 
/ JUSTIFICATIVA

1 - Foram realizadas audiências públicas para debater as metas fiscais? 
(art. 9, § 4º, da LRF)

2 - Foram realizadas audiências públicas para debater o PPA, LDO e 
LOA? (art. 48, § único, da LRF)

3 - As contas públicas foram colocadas à disposição da população em 
geral? (art. 49 da LRF)

4 - Houve divulgação, na página eletrônica do Município ou da Câmara 
dos balanços, do parecer prévio do Tribunal de Contas e do RGF? (art. 
48, caput, da LRF)

5 - Foi efetuada a publicação e divulgação do RGF? (arts. 55, § 2º, e 63, 
II, b, da LRF)

6 - Foi efetuada a publicação dos valores dos subsídios e da remunera-
ção dos cargos e empregos públicos? (art. 39, § 6º, da CF)

7 - As despesas com publicidade dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos tiveram exclusivamente caráter edu-
cativo, informativo ou de orientação social, delas não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de au-
toridades ou servidores públicos?

8 - Em se tratando de ano eleitoral municipal, os gastos liquidados 
de publicidade institucional superaram a média despendida nos três 
exercícios anteriores, ou foram maiores do que os gastos observados no 
exercício imediatamente anterior?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA:

Área: ENCARGOS SOCIAIS - ADIMPLEMENTO

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAçÕES SIM NãO
ESPECIFICAçãO / 
JUSTIFICATIVA

1 - O legislativo encontra-se adimplente com as contribuições ao instituto de 
previdência municipal, se existente?

2 - O legislativo encontra-se adimplente com as contribuições ao INSS, inclu-
sive eventual parcelamento de dívida?
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3 - O legislativo encontra-se adimplente com as contribuições ao FGTS, in-
clusive eventual parcelamento de dívida?

4 - O legislativo encontra-se adimplente com as contribuições ao PASEP, 
inclusive eventual parcelamento de dívida?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA:

Área: ALMOXARIFADO

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAçÕES SIM NãO
ESPECIFICAçãO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Existe Almoxarifado para controle dos estoques da Câmara Municipal?

2 - Caso positivo, existe funcionário designado formalmente para o controle 
do almoxarifado?

3 - Caso positivo, são elaborados relatórios mensais de entrada e saída de 
materiais?

3.1 - Caso positivo, referidos relatórios são encaminhados para registro da 
Contabilidade?

4 - Caso positivo, é efetuado inventário periódico dos materiais em estoque?

5 - Caso inexista Almoxarifado, existem servidores formalmente designados 
para recebimento de materiais de fornecedores?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA:

Área: CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAçÕES SIM NãO
ESPECIFICAçãO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Existe controle formal de gastos com combustível?

1.1 - Caso positivo, referido controle identifica o veículo utilizado, o iti-
nerário a ser percorrido, o motivo da viagem, o pessoal transportado, a qui-
lometragem de saída e de retorno, a quantidade de quilômetros percorridos 
por litro de combustível, de forma a aferir a regular e eficiente utilização dos 
recursos públicos?

2 - Os gastos com combustível são efetuados exclusivamente para abasteci-
mento de veículos da Administração?

3 - Caso exista bomba para estoque de combustível na própria Administração, 
os abastecimentos são efetuados mediante a apresentação de requisição devi-
damente autorizada pelo ordenador de despesas?

4 - Caso os abastecimentos sejam efetuados em postos de gasolina, são pre-
cedidos de requisição devidamente autorizada pelo ordenador de despesas e 
conferida pelo responsável pelo setor antes da autorização de pagamento?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA:

AVISO De lICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Itapetininga torna público para conhecimento dos interessados, que está aberta a licitação, na mo-
dalidade de Pregão Presencial n° 03/2013, do tipo Menor Preço, para escolha da proposta mais vantajosa para contratação 
de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada da sede da Câmara Municipal de 
Itapetininga. Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes de proposta e habilitação serão recebidos pelo 
Pregoeiro até as 14 horas, horário de Brasília, do dia 02 de outubro de 2013, na sede da Câmara Municipal de Itapetininga, 
sito à Rua Monsenhor Soares, nº 251, Centro, Itapetininga-SP, sendo que a sessão pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a 
seguir, no mesmo dia e local nos termos da legislação vigente. 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima e poderá ser retirado no horário de expe-
diente, ou seja, das 12 às 18 horas. Além de estar disponível no site da Câmara, através do endereço: www.camaraitapeti-
ninga.sp.gov.br/licitacoes
Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Itapetininga – Setor de Licitações, ou através do telefone 
(15) 3275-7600.
Itapetininga, 19 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUIz bUENO 
PRESIDENTE DA CâMARA MUNICIPAL

PORTARIA/SePReM nº 094, De 18 De SeTeMBRO De 2013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, 
no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000999/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Arti-
go 6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 16-09-2013, a funcionária ELIZABETH 
REGINA SANCHEZ DAMIAN DE SOUZA, Profª Educação Básica II – Fundamental, Faixa - 03-B, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARvALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SePReM nº 095, De 18 De SeTeMBRO De 2.013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, 
no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 01000/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complementar n°49, de 23-04-2012 
e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com proventos integrais, a partir de 16-09-2013, a 
funcionária REGINA DO CARMO MEDEIROS BACON, Escriturária, Referência 07-F, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde.                          
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARvALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SePReM nº 096, De 18 De SeTeMBRO De 2013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas 
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 0001001/2013, RESOLVE:                                                        
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71 da Lei Complementar n° 49 
de 23-04-2012, PENSãO VITALÍCIA por morte do funcionário municipal aposentado FRANCISCO 
LEONEL FONSECA á dependente MARCIA APARECIDA ANTUNES DE OLIVEIRA FONSECA, 
esposa, a partir de 16-07-2013.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARvALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SePReM nº097, De 18 De SeTeMBRO De 2013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas 
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 1002/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71, da Lei Complementar n° 49 
de 23-04-2012, PENSãO VITALÍCIA por morte do funcionário municipal LUIZ CARLOS DE MEI-
RA à dependente MARIA CRISTINA DA SILVA, esposa, a partir de 08-09-2013.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARvALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SePReM nº 098, De 18 De SeTeMBRO De 2.013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, 
no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 01003/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complementar n°49, de 23-04-2012 e 
Artigo 3°, Inciso III da Emenda Constitucional n°47/2005, com proventos integrais, a partir de 18-09-
2013, a funcionária MARIA BENEDITA ALVES FOGAçA MEDEIROS, Servente, Referência 03-F, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde.                          
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARvALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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fundo SoCial partiCipa de eVento na Área de Saúde
Secretaria de Gabinete

As alunas dos cursos de Cabeleireiro e 
Manicure e Pedicure do Fundo Social de 
Solidariedade estiveram no Paço Munici-
pal na última sexta-feira (13), participando 
do evento organizado pelo Banco de Olhos 
de Sorocaba (BOS), em parceria com a Se-
cretaria da Saúde.

Durante o dia todo, as alunas do curso 
de Cabeleireiro realizaram corte, escova 
e chapinha, sob a orientação da monitora 
Deise Lidio e as alunas do curso de Mani-
cure e Pedicure, monitoradas por Amanda 

ENCONTRO ACONTECEU NO PAÇO MUNICIPAl E CONTOU COM ATIVIDADES DAS AlUNAS DE CABElEIREIRO E MANICURE E PEDICURE
Ianni, fizeram as unhas dos pacientes que 
aguardavam o atendimento pelo BOS.

A paciente Cícera Coelho fez escova 
e chapinha. Ela conta que não conhecia as 
atividades do Fundo Social, mas gostou 
muito do resultado feito pelas alunas. Já 
Maria Luiza Vieira, não só conhece o Fun-
do Social e adorou o resultado nas mãos e 
no cabelo, como se interessou em fazer um 
dos cursos. “Gostaria muito de fazer o cur-
so de Cabeleireiro.”, conta. De acordo com 
a monitora Amanda Ianni, é muito impor-

tante participar de eventos como esses. “As 
alunas podem aprimorar o que aprendem 
em sala, além de passar um dia diferente, 
trabalhando numa ação social”, fala.

Mais sobre o evento
Além das atividades do Fundo Social, 

o evento também contou com distribuição 
de folhetos explicativos sobre DSTs, den-
gue e outros temas. A equipe do SAMU 
também esteve presente realizando aferi-
ção de pressão e teste de glicemia.

eSpaço da melhor idade promoVe eVentoS para idoSoS
Secretaria de Gabinete

No dia 5 de outubro, a partir das 
15h, na sede social do Clube Venân-
cio Ayres, o Espaço da Melhor Idade 
promoverá um evento especialmen-
te voltado para pessoas acima de 60 
anos, em comemoração à Semana do 
Idoso. Será apresentada a peça “de 
Lá no Pé da Serra”, encenada pe-

EM COMEMORAÇÃO à SEMANA DO IDOSO SERá APRESENTADA UMA PEÇA DE TEATRO, AlÉM DO SORTEIO DE BRINDES

lo Grupo de Teatro Pauta e Poesia, 
além da peça, haverá sorteio de di-
versos brindes para os participantes.

 Os ingressos, que são limitados, 
poderão ser trocados por 1 litro de 
leite, no Espaço da Melhor Idade. 
As doações serão destinadas a ins-
tituições que cuidam de idosos no 

município. Para mais informações 
vá até ao Espaço da Melhor Idade, 
que fica à Av. Wenceslau Brás, 369, 
Vila São João, ou ligue no Telefone 
3273-2599.

Um segundo evento acontecerá 
no domingo, dia 06 de outubro, das 
8h às 13h. Será um evento aberto ao 

público idoso do município. Na Pra-
ça Peixoto Gomide haverá orienta-
ções de saúde (aferição de pressão 
arterial e glicemia), corte de cabelo 
gratuito, serviço de manicure gratui-
to, exercícios físicos com professo-
res do esporte, entre outras ativida-
des. Não deixe de participar!

ATÉ O DIA 3 DE OUTUBRO, SERÃO ExIBIDOS 3  fIlMES fINAlISTAS DA EDIÇÃO 2013. AS SESSõES ACONTECEM COM ENTRADA GRATUITA

Dia 6 de outubro, a mostra gratuita 
dos três longas-metragens finalistas do IX 
Prêmio FIESP/SESI-SP de Cinema. Neste 
ano, o projeto ganhou dimensão nacional, 
com a inscrição de 126 produções cinema-
tográficas. O IX Prêmio FIESP/SESI-SP 
de Cinema, realizado em junho de 2013, 
contemplou grandes nomes do cenário ar-
tístico brasileiro, entre eles o diretor de arte 
Daniel Flaksman, por Corações Sujos.

Mostra Finalistas do IX Prêmio 
FIESP/SESI-SP de Cinema; Lo-
cal: Teatro do SESI Itapetininga - 
av. Padre Antonio Brunetti, 1.360, 
Vila Rio Branco; Capacidade: 246 
lugares e 6 para cadeirantes; Infor-
mações: (15) 3275-7949; Entrada 
gratuita – os ingressos serão dis-
tribuídos 1 hora antes do início do 
espetáculo.

filme: Corações Sujos 
Data e horário: 21/09, sábado, 
às 19h30
Classificação indicativa: 14 
anos

filme: Era uma vez eu, Verônica
Data e horário: 27/09, sexta-
feira, às 19h30
Classificação indicativa: 16 
anos

Programação


