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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A Prefeitura de
Itapetininga inaugurou na
última sexta-feira (dia 14) a
EMEF Professora Maria
Apparecida Idálio, na Vila
Barth II. A escola, com
capacidade para atender
cerca de 350 alunos,

Prefeitura inaugura escola
com capacidade para 350 alunos

beneficiará os estudantes
de 1º ao 5º ano das vilas São
José, Labruneti, Apolo e Barth.

Esta unidade escolar
possui quadra poliesportiva
coberta, laboratório de
informática, biblioteca, cinco
salas de aula, refeitório,

diretoria, secretaria, sala
para professores, depósito
de material didático, des-
pensa, cozinha, lavanderia,
pátio externo coberto, zela-
doria, salão de jogos, mini-
campo de futebol gramado,
entre outros.

Ao todo, a escola,
que foi totalmente adap-
tada para portadores de
necessidades especiais,
possui cerca de 2 mil m²
de área entre o bloco da
EMEF, quadra e zeladoria.
A administração municipal

investiu aproximadamente
R$ 1 milhão na obra.

Quadra
Na mesma data, a

Prefeitura de Itapetininga
inaugurou a quadra polies-
portiva da EMEF, cujo nome

homenageia o professor
Lauri Rechinelli.

A quadra é coberta e
fechada, tem dois vestiários,
iluminação e arquibancada.
Ela também já está adaptada
às condições de acessi-
bilidade.
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SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/ SEPREM /Nº. 011, de 06 de Dezembro de 2.007.

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais, e,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000435/2007,   RESOLVE
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4297, de 28-07-1999, a
partir de 16-12-2007, a funcionária TANIA MARIA DO AMARAL, Auxiliar de Educação, Ref. 07-C,
lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
Presidente do SEPREM

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 012, de 06 de Dezembro de 2.007.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais, e,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000436/2007,   RESOLVE
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4297, de 28-07-1999, a
partir de 16-12-2007, o funcionário MANOEL FERREIRA RAMOS, Vigia, Ref. 04-E, lotado na Secretaria
Municipal de Obras e Serviços.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
Presidente do SEPREM

ATOS DO SEPREM

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 307, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o contrato celebrado entre o Município de Itapetininga/SP por meio de sua Secretaria de
Saúde e o Sistema de Assistência Social e Saúde – SAS, e
Considerando o Memorando Interno PMI/SP/380/2007, da Secretaria Municipal de Saúde, resolve:
Art. 1º Constituir a Comissão Administrativa, Técnica e Contábil de Acompanhamento do Hospital
Regional de Itapetininga, com os seguintes membros:
Comissão de Análise de Prestação de Contas do Hospital
Fabio dos Santos Nascimento
Presidente
Dercy Fátimo Paulino
Membro
Rosana Aparecida Paulino de Oliveira Severino
Membro
Mara Guimarães Dantas
Advogada
Comissão de Acompanhamento de desempenho de metas e indicadores de qualidade
Eduardo Herkes
Médico
Kleide Jane dos Santos
Médica
Luiz Antonio Orsi Bernardes
Médico
Eliane Maria Leite Alves
Farmacêutica
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº. 202, de 14 de agosto
de 2007.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete
REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vigilância Sanitária Municipal

Despacho da Diretoria – Dezembro 2007.
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
Prot.1821/07 Proc. 416/07 Caprivales Comercio Atacado e Varejo de Carnes Ltda ME, Prot.1725/07

Proc.382/07 Ivone  A.Pinheiro ME,  Prot.1328/07 Proc.296/07 Maria Aparecida Ferreira Camargo
CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA CANCELADOS – ÁREA DE ALIMENTOS
Proc. 627/01 Maria Benedita Gonçalves Costa ME
DEFERIMENTO CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ÁREA DE SAÚDE
Proc. 604/06 Everton Quirino da Silva
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAUDE
Prot.1752/07 Proc.390/07 Fundação para Estudo e Tratamento das Deformidades Crânios-Faciais,
Prot.1863/07 Prot.422/07 Fundação para Estudo e Tratamento das Deformidades Crânios-Faciais
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÕES DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
Prot.1402/07 Proc. 1361/03 Prefeitura do Município de Itapetininga, Prot.1451/07 Proc.1350/03
Prefeitura do Município de Itapetininga, Prot.1432/07 Proc.1352/03 Prefeitura do Município de
Itapetininga, Prot.1448/07 Proc.1364/03 Prefeitura do Município de Itapetininga, Prot.1454/07
Proc.1366/03 Prefeitura do Município de Itapetininga, Prot.1843/07 Proc.416/06 Alexandre de Camargo
Placco Prot.1885/07 Proc.058/02 Alexandre Camargo Placco, Prot.1886/07 Proc.100/04 Luiz Carlos
Rodrigues Jr., Prot.1836/07 Proc. 101/04 Luiz Carlos Rodrigues Jr., Prot.1842/07 Proc.590/89 Paulo
Esbompato Marchesin, Prot.1854/07 Proc.486/98 Carlos Alberto do Nascimento, Prot. 1812/07 Proc.
090/01 Silvério Arantes Sobral, Prot.1816/07 Proc. 071/02 Tatiana Moraes Calazans Luz, Prot.1823/07
Proc.148/89 Adherbal Ferreira Rodrigues, Prot.1858/07 Proc. 562/90 Célio Satoru Kawakami, Prot
.1857/07 Proc. 047/02 Célio Satoru Kawakami, Prot.1841/07 Proc. 96/02 João Batista Rodrigues, Prot.
1841/07A  Proc. 939/93 João Batista Rodrigues, Prot.1811/07 Proc. 447/06 Marcos Vinicius Martins de
Oliveira, Prot. 1829/07 Proc. 348/05 Andréia Rodrigues Guilhen Prot.1808/07 Proc.027/04 Bruno
Larizzatti Bueno, Prot.1822/07 Proc. 316/06 Sind. dos. Serv. e Emp. Públicos da Sec. Transportes dos
Estado de São Paulo, Prot.1834/07 Proc. 27/00 Márcio Denner Sulino, Prot.1887/07 Proc. 1421/89
Antonio José Viera Frota, Prot.1663/07 Proc. 26/01 Antonio José Vieira Frota, Prot.1820/07 Proc.450/
06  Helena Aparecida Batistela Tonin, Prot.1813/07 Proc.472/06 Juliana Morika Sonoda, Prot.1826/07
Proc.228/02 Lilian Molina Cyrineu, Prot.1815/07 Proc.1113/97 José Cid Fernando de Noronha  ME.
DEFERIMENTO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ÁREA DE SAÚDE
Prot.1855/07 Proc. 27/00 Márcio Denner Sulino – Aline Floriano Carvalho
Dr. Fábio dos Santos Nascimento
Diretor do Depto. de Vigilância Sanitária.
Itapetininga, 15 de dezembro de 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISOS DE EDITAIS

ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2007 - Processo nº 23.655/2007. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço OBJETO: Contratação de empresa para locação por 500 horas de
máquina retroescavadeira, com operador da maquina, combustível, encargos sociais, manutenção e
transporte da maquina por conta e risco da empresa contratada, para a Secretaria do Meio Rural e
Abastecimento. INICIO DA SESSÃO: Dia 03.01.2008 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 161/2007 - Processo nº 23.531/2007. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Aquisição de material de limpeza para a
Secretaria de Educação. INICIO DA SESSÃO: Dia 03.01.2008 a partir das 14:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2007 - Processo nº 24.589/2007. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: Fornecimento de refeições em marmitex para
os servidores que prestam serviços para as secretarias do Meio Rural, Obras e Saúde. INICIO DA SESSÃO:
Dia 03.01.2008 a partir das 16:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 163/2007 - Processo nº 23.603 e 23.604/2007.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Fornecimento de
medicamentos e material de enfermagem para a Secretaria de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 04.01.2008
a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 164/2007 - Processo nº 22.608/2007. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Fornecimento de medicamentos para a Secretaria
de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 04.01.2008 a partir das 15:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 165/2007 - Processo nº 22.445/2007. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Fornecimento de medicamentos e material de
enfermagem para a Secretaria de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 07.01.2008 a partir das 14:00 horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 37/2007
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Itapetininga PROCESSO N°: 22.588/2007 OBJETO: Contratação
de empresa para a construção de praça no loteamento Nisshimbo do Brasil, neste Município.
MODALIDADE: Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: DIA 07/01/2008 às 09:45 horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 38/2007
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Itapetininga PROCESSO N°: 22.591/2007 OBJETO: Contratação
de empresa para a construção de praça no loteamento Jardim Fogaça, neste Município. MODALIDADE:
Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: DIA 08/01/2008 às 09:45 horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 39/2007
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Itapetininga PROCESSO N°: 22.592/2007 OBJETO: Contratação
de empresa para a construção de praça Centenário da Imigração Japonesa, neste Município. MODALIDADE:
Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: DIA 09/01/2008 às 09:45 horas.
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ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 40/2007
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Itapetininga PROCESSO N°: 22.589/2007 OBJETO: Contratação
de empresa para a construção de praça no loteamento Jardim Maria Luiza, neste Município. MODALIDADE:
Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: DIA 10/01/2008 às 09:45 horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 41/2007
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Itapetininga PROCESSO N°: 22.590/2007 OBJETO: Contratação
de empresa para a construção de praça no loteamento Jardim Bela Vista, neste Município. MODALIDADE:
Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: DIA 11/01/2008 às 09:45 horas.
Os EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br. Já os anexos dos editais das Tomadas
de Preços deverão ser retirados pessoalmente no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga,
localizado à Praça dos Três Poderes, 1000 – Jardim Marabá, 1° andar, de segunda a sexta-feira das 09:00
às 17:00 horas. Maiores Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais,
por fax, e-mail e/ou correio.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATO N° 128/2007 PROCESSO N° 13.882/2007
DETENTORA: Logic Engenharia e Construção Ltda OBJETO: Serviços Gerais em Próprios Municipais
e em Prédios Municipais, Próprios, Locados e Conveniados, com fornecimento de materiais e Mão de
Obra Especializada. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 23474 OBJETO: Reforma e adaptação das
Condições de acessibilidade da Creche e EMEI Profª Lucila Piedade Weiss. NOTA DE EMPENHO N°:
16395/2007 VALOR: R$ 44.622,95. DATA DE INÍCIO: 04/12/2007. PRAZO: 02 meses.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATO N° 128/2007 PROCESSO N° 13.882/2007
DETENTORA: Logic Engenharia e Construção Ltda OBJETO: Serviços Gerais em Próprios Municipais
e em Prédios Municipais, Próprios, Locados e Conveniados, com fornecimento de materiais e Mão de
Obra Especializada. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 23475 OBJETO: Reforma e adaptação das
condições de acessibilidade da Creche e EMEI São Cristovão. NOTA DE EMPENHO N°: 16394/2007
VALOR: R$ 78.771,30. DATA DE INÍCIO: 03/12/2007. PRAZO: 02 meses.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATO N° 128/2007 PROCESSO N° 13.882/2007
DETENTORA: Logic Engenharia e Construção Ltda OBJETO: Serviços Gerais em Próprios Municipais
e em Prédios Municipais, Próprios, Locados e Conveniados, com fornecimento de materiais e Mão de
Obra Especializada. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 23476 OBJETO: Reforma e adaptação das
Condições de acessibilidade da da Creche e EMEI São José. NOTA DE EMPENHO N°: 16393/2007
VALOR: R$ 75.247,84. DATA DE INÍCIO: 04/12/2007. PRAZO: 02 meses
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATO N° 128/2007 PROCESSO N° 13.882/2007
DETENTORA: Logic Engenharia e Construção Ltda OBJETO: Serviços Gerais em Próprios Municipais
e em Prédios Municipais, Próprios, Locados e Conveniados, com fornecimento de materiais e Mão de
Obra Especializada. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 23477 OBJETO: Reforma e adaptação das
Condições de acessibilidade da EMEF do Bairro do Espigão. NOTA DE EMPENHO N°: 16391/2007
VALOR: R$ 57.537,52. DATA DE INÍCIO: 04/12/2007. PRAZO: 02 meses.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATO N° 128/2007 PROCESSO N° 13.882/2007
DETENTORA: Logic Engenharia e Construção Ltda OBJETO: Serviços Gerais em Próprios Municipais
e em Prédios Municipais, Próprios, Locados e Conveniados, com fornecimento de materiais e Mão de
Obra Especializada. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 23478 OBJETO: Reforma e adaptação das
Condições de acessibilidade da EMEF do Bairro do Turvo dos Rodrigues. NOTA DE EMPENHO N°:
16392/2007 VALOR: R$ 62.756,36. DATA DE INÍCIO: 04/12/2007. PRAZO: 02 meses.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATO N° 128/2007 PROCESSO N° 13.882/2007
DETENTORA: Logic Engenharia e Construção Ltda OBJETO: Serviços Gerais em Próprios Municipais
e em Prédios Municipais, Próprios, Locados e Conveniados, com fornecimento de materiais e Mão de
Obra Especializada. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 23479 OBJETO: Reforma de 06 salas de aula,
instalações de elétrica e de lógica do 3° laboratório de Informática e reforma de galpão para funcionamento
do 2° Curso da FATEC – Faculdade de Tecnologia de Itapetininga. NOTA DE EMPENHO N°: 16094/
2007 VALOR: R$ 177.951,88. DATA DE INÍCIO: 03/12/2007. PRAZO: 02 meses. Itapetininga, 14 de
dezembro de 2007. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 376, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007
Declara de utilidade publica, para fins de desapropriação, área de terra destinada à construção de
Unidade Escolar.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º e 6º do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho
de 1.941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956 e do artigo 73, inciso XI, da Lei Orgânica
do Município.
DECRETA 
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, a fim de ser desapropriado, por via amigável ou judicial, o
imóvel abaixo descrito, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga em nome do Sr.
Aurélio Belfiore,  caracterizado na planta e memorial descritivo, que passa fazer parte integrante do
presente decreto, visando à construção de Unidade Escolar.
QUADRA C:
LOTE 1 – Matricula 44.552: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 1, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Oswaldo Cruz; do lado direito de quem da rua olha o imóvel, mede
30,00 metros, com a Rua Lourdes Rocha Asen, para qual faz esquina em linha de curva; do lado
esquerdo, mede 30,00 metros, com o Lote 2, da Quadra C, sob Matricula nº 44.553, do Loteamento Vila
Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 9, da Quadra C, sob Matricula nº 44.560, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 2 – Matricula 44.553: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 2, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Oswaldo Cruz; do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede
30,00 metros, com o Lote 1, da Quadra C, sob Matricula nº 44.552, do Loteamento Vila Florestal; do
lado esquerdo, mede 30,00 metros, com o Lote 3, da Quadra C, sob Matricula nº 44.554, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 9, da Quadra C, sob Matricula nº 44.560, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 3 – Matricula 44.554: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 3, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10 00 metros pela frente com a Rua Oswaldo Cruz; do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede
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lado esquerdo, mede 30,00 metros, com o Lote 4, da Quadra C, sob Matricula nº 44.555, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 9, da Quadra C, sob Matricula nº 44.560, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 4 – Matricula 44.555: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 4, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Oswaldo Cruz; do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede
30,00 metros, com o Lote 3, da Quadra C, sob Matricula nº 44.554, do Loteamento Vila Florestal; do
lado esquerdo, mede 30,00 metros, com o Lote 5, da Quadra C, sob Matricula nº 44.556, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 9, da Quadra C, sob Matricula nº 44.560, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 5 – Matricula 44.556: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 5, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Oswaldo Cruz; do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede
30,00 metros, com o Lote 4, da Quadra C, sob Matricula nº 44.555, do Loteamento Vila Florestal; do
lado esquerdo, mede 30,00 metros, com o Lote 6, da Quadra C, sob Matricula nº 44.557, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 11, da Quadra C, sob Matricula nº 44.562, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 6 – Matricula 44.557: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 6, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Oswaldo Cruz; do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede
30,00 metros, com o Lote 5, da Quadra C, sob Matricula nº 44.556, do Loteamento Vila Florestal; do
lado esquerdo, mede 30,00 metros, com o Lote 7, da Quadra C, sob Matricula nº 44.558, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 11, da Quadra C, sob Matricula nº 44.562, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 7 – Matricula 44.558: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 7, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Oswaldo Cruz; do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede
30,00 metros, com o Lote 6, da Quadra C, sob Matricula nº 44.557, do Loteamento Vila Florestal; do
lado esquerdo, mede 30,00 metros, com o Lote 8, da Quadra C, sob Matricula nº 44.559, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 11, da Quadra C, sob Matricula nº 44.562, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 8 – Matricula 44.559: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 8, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Oswaldo Cruz; do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede
30,00 metros, com o Lote 7, da Quadra C, sob Matricula nº 44.558, do Loteamento Vila Florestal; do
lado esquerdo, mede 30,00 metros, com a Rua Benedito Fernandes da Silva, para qual faz esquina em
linha de curva; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 11, da Quadra C, sob Matricula nº 44.562, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 9 – Matricula 44.560: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 9, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Lourdes Rocha Asen; do lado direito de quem da rua olha o imóvel
mede 40,00 metros, com o Lote 10 da Quadra C, sob Matricula nº 44.561, do Loteamento Vila
Florestal; do lado esquerdo, mede 40,00 metros, com Lote 1 (Matricula nº 44.552), Lote 2 (Matricula
nº 44.553), Lote 3 (Matricula nº 44.554) e Lote 4 (Matricula nº 44.555) da Quadra C, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 11, da Quadra C, sob Matricula nº 44.562, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 400,00 m².
LOTE 10 – Matricula 44.561: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 10, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Lourdes Rocha Asen; do lado direito de quem da rua olha o imóvel
mede 40,00 metros, com Lote 13 (Matricula nº 44.564), Lote 14 (Matricula nº 44.565), Lote 15
(Matricula nº 44.566) e Lote 16 (Matricula nº 44.567) da Quadra C, do Loteamento Vila Florestal; do
lado esquerdo, mede 40,00 metros, com o Lote 9 da Quadra C, sob Matricula nº 44.560, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 12, da Quadra C, sob Matricula nº 44.563, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 400,00 m².
LOTE 11 – Matricula 44.561: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 11, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Benedito Fernandes da Silva; do lado direito de quem da rua olha
o imóvel mede 40,00 metros, com Lote 5 (Matricula nº 44.556), Lote 6 (Matricula nº 44.557), Lote
7 (Matricula nº 44.558) e Lote 8 (Matricula nº 44.559) da Quadra C, do Loteamento Vila Florestal; do
lado esquerdo, mede 40,00 metros, com o Lote 12 da Quadra C, sob Matricula nº 44.563, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 9, da Quadra C, sob Matricula nº 44.560, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 400,00 m².
LOTE 12 – Matricula 44.563: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 12, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Benedito Fernandes da Silva; do lado direito de quem da rua olha
o imóvel mede 40,00 metros, com o Lote 11 da Quadra C, sob Matricula nº 44.562, do Loteamento Vila
Florestal; do lado esquerdo, mede 40,00 metros, com Lote 17 (Matricula nº 44.568), Lote 18 (Matricula
nº 44.569), Lote 19 (Matricula nº 44.570) e Lote 20 (Matricula nº 44.571) da Quadra C, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 10, da Quadra C, sob Matricula nº 44.561, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 400,00 m².
LOTE 13 – Matricula 44.564: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 13, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Evaristo Peres; do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede
30,00 metros, com o Lote 14, da Quadra C, sob Matricula nº 44.565, do Loteamento Vila Florestal; do
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lado esquerdo, mede 30,00 metros, com a Rua Lourdes Rocha Azoem, para qual faz esquina em
linha de curva; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 10, da Quadra C, sob Matricula nº
44.561, do Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 14 – Matricula 44.565: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo
Lote 14, da Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo
Cruz, Benedito Fernandes da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e
Comarca de Itapetininga/SP: medindo 10,00 metros pela frente, com a Rua Evaristo Peres; do
lado direito de quem da rua olha o imóvel mede 30,00 metros, com o Lote 15, da Quadra C, sob
Matricula nº 44.566, do Loteamento Vila Florestal; do lado esquerdo, mede 30,00 metros, com
o Lote 13, da Quadra C, sob Matricula nº 44.564, do Loteamento Vila Florestal; e, nos fundos,
em 10,00 metros, com Lote 10, da Quadra C, sob Matricula nº 44.561, do Loteamento Vila
Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 15 – Matricula 44.566: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo
Lote 15, da Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo
Cruz, Benedito Fernandes da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e
Comarca de Itapetininga/SP: medindo 10,00 metros pela frente, com a Rua Evaristo Peres; do
lado direito de quem da rua olha o imóvel mede 30,00 metros, com o Lote 16, da Quadra C, sob
Matricula nº 44.567, do Loteamento Vila Florestal; do lado esquerdo, mede 30,00 metros, com
o Lote 14, da Quadra C, sob Matricula nº 44.565, do Loteamento Vila Florestal; e, nos fundos,
em 10,00 metros, com Lote 10, da Quadra C, sob Matricula nº 44.561, do Loteamento Vila
Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 16 – Matricula 44.567: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo
Lote 16, da Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo
Cruz, Benedito Fernandes da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e
Comarca de Itapetininga/SP: medindo 10,00 metros pela frente, com a Rua Evaristo Peres; do
lado direito de quem da rua olha o imóvel mede 30,00 metros, com o Lote 17, da Quadra C, sob
Matricula nº 44.568, do Loteamento Vila Florestal; do lado esquerdo, mede 30,00 metros, com
o Lote 15, da Quadra C, sob Matricula nº 44.566, do Loteamento Vila Florestal; e, nos fundos,
em 10,00 metros, com Lote 10, da Quadra C, sob Matricula nº 44.561, do Loteamento Vila
Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 17 – Matricula 44.568: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 17, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Evaristo Peres; do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede
30,00 metros, com o Lote 18, da Quadra C, sob Matricula nº 44.569, do Loteamento Vila Florestal; do
lado esquerdo, mede 30,00 metros, com o Lote 16, da Quadra C, sob Matricula nº 44.567, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 12, da Quadra C, sob Matricula nº 44.563, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 18 – Matricula 44.569: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo
Lote 18, da Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo
Cruz, Benedito Fernandes da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e
Comarca de Itapetininga/SP: medindo 10,00 metros pela frente, com a Rua Evaristo Peres; do
lado direito de quem da rua olha o imóvel mede 30,00 metros, com o Lote 19, da Quadra C, sob
Matricula nº 44.570, do Loteamento Vila Florestal; do lado esquerdo, mede 30,00 metros, com
o Lote 17, da Quadra C, sob Matricula nº 44.568, do Loteamento Vila Florestal; e, nos fundos,
em 10,00 metros, com Lote 12, da Quadra C, sob Matricula nº 44.563, do Loteamento Vila
Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 19 – Matricula 44.570: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 19, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Evaristo Peres; do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede
30,00 metros, com o Lote 20, da Quadra C, sob Matricula nº 44.571, do Loteamento Vila Florestal; do
lado esquerdo, mede 30,00 metros, com o Lote 18, da Quadra C, sob Matricula nº 44.569, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 12, da Quadra C, sob Matricula nº 44.563, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 20 – Matricula 44.571: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 20, da
Quadra C do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Benedito Fernandes
da Silva, Evaristo Peres e Lourdes Rocha Asen, no Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo
10,00 metros pela frente, com a Rua Evaristo Peres; do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede
30,00 metros, com a Rua Benedito Fernandes da Silva, para qual faz esquina em linha de curva; do lado
esquerdo, mede 30,00 metros, com o Lote 19, da Quadra C, sob Matricula nº 44.570, do Loteamento
Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com Lote 12, da Quadra C, sob Matricula nº 44.563, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
QUADRA D:
LOTE 1 – Matricula 44.572: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote 1, da
Quadra D, do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz, Francisca Alves
Almada, Evaristo Peres e Benedito Fernandes da Silva, no Município e Comarca de Itapetininga/SP:
medindo 10,00 metros pela frente, com a Rua Oswaldo Cruz; do lado direito de quem da rua olha o
imóvel, mede 30,00 metros, com a Rua Benedito Fernandes da Silva, para qual faz esquina em linha de
curva; do lado esquerdo, mede 30,00 metros, com o Lote 2, da Quadra D, sob Matricula nº 44.573, do
Loteamento Vila Florestal; e, nos fundos, em 10,00 metros, com parte do Lote 6, da Quadra D, sob
Matricula nº 44.577, do Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
LOTE 2 – Matricula 44.573: Um terreno urbano, de formato irregular, representado pelo Lote
2, da Quadra D, do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz,
Francisca Alves Almada, Evaristo Peres e Benedito Fernandes da Silva, no Município e Comarca
de Itapetininga/SP: medindo 10,00 metros pela frente, com a Rua Oswaldo Cruz; do lado
direito de quem da rua olha o imóvel, mede 30,00 metros, com o Lote 1, da Quadra D, sob
Matricula 44.572, do Loteamento Vila Florestal; do lado esquerdo, mede 30,00 metros, com
parte do Lote 3, da Quadra D, sob Matricula nº 44.574, do Loteamento Vila Florestal; e, nos
fundos, em 10,00 metros, com parte do Lote 6, da Quadra D, sob Matricula nº 44.577, do
Loteamento Vila Florestal; encerrando a área de 300,00 m².
PARTE DO LOTE 3 – Matricula 44.574: Um terreno urbano, de formato irregular, representado
parte do Lote 3, da Quadra D, do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas
Oswaldo Cruz, Francisca Alves Almada, Evaristo Peres e Benedito Fernandes da Silva, no
Município e Comarca de Itapetininga/SP: medindo 10,00 metros pela frente, com a Rua Oswaldo
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Quadra D, sob Matricula 44.573, do Loteamento Vila Florestal; do lado esquerdo, mede 25,63
metros, com parte do Lote 4, da Quadra D, sob Matricula nº 44.575, do Loteamento Vila
Florestal e 4,80 metros com a Rua Francisca Alves Almada; e, nos fundos, em 7,99 metros,
com parte do Lote 6, da Quadra D, sob Matricula nº 44.577, do Loteamento Vila Florestal;
encerrando a área de 295,61 m².
PARTE DO LOTE 4 – Matricula 44.575: Um terreno urbano, de formato irregular, representado parte
do Lote 4, da Quadra D, do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz,
Francisca Alves Almada, Evaristo Peres e Benedito Fernandes da Silva, no Município e Comarca de
Itapetininga/SP: medindo 10,00 metros pela frente, com a Rua Oswaldo Cruz; do lado direito de quem
da rua olha o imóvel, mede 25,63 metros, com parte do Lote 3, da Quadra D, sob Matricula 44.574, do
Loteamento Vila Florestal; do lado esquerdo, mede 3,89 metros, com a Rua Francisca Alves Almada; e,
nos fundos, em 23,93 metros, com a Rua Francisca Alves Almada; encerrando a área de 147,60 m².
PARTE DO LOTE 6 – Matricula 44.577: Um terreno urbano, de formato irregular, representado parte
do Lote 6, da Quadra D, do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz,
Francisca Alves Almada, Evaristo Peres e Benedito Fernandes da Silva, no Município e Comarca de
Itapetininga/SP: medindo 10,00 metros pela frente, com a Rua Benedito Fernades da Silva; do lado
direito de quem da rua olha o imóvel, mede 23,39 metros, com parte do Lote 7, da Quadra D, sob
Matricula 44.578, do Loteamento Vila Florestal; do lado esquerdo, mede 27,99 metros, com Lote 1
(Matricula nº 44.572), Lote 2 (Matricula nº 44.573) e parte do Lote 3 (Matricula nº 44.574) da Quadra
D, do Loteamento Vila Florestal; e, nos fundos, em 11,00 metros, com a Rua Francisca Alves Almada;
encerrando a area de 256,90 m².
PARTE DO LOTE 7 – Matricula 44.578: Um terreno urbano, de formato irregular, representado parte
do Lote 7, da Quadra D, do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz,
Francisca Alves Almada, Evaristo Peres e Benedito Fernandes da Silva, no Município e Comarca de
Itapetininga/SP: medindo 10,00 metros pela frente, com a Rua Benedito Fernades da Silva; do lado
direito de quem da rua olha o imóvel, mede 18,79 metros, com parte do Lote 8 (Matricula nº 44.579)
e parte do Lote 9 (Matricula nº 44.580) da Quadra D, do Loteamento Vila Florestal; do lado esquerdo,
mede 23,39 metros, com parte do Lote 6, da Quadra D, sob Matricula 44.577, do Loteamento Vila
Florestal; e, nos fundos, em 11,00 metros, com a Rua Francisca Alves Almada; encerrando a área de
210,90 m².
PARTE DO LOTE 8 – Matricula 44.579: Um terreno urbano, de formato irregular, representado parte
do Lote 8, da Quadra D, do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas Oswaldo Cruz,
Francisca Alves Almada, Evaristo Peres e Benedito Fernandes da Silva, no Município e Comarca de
Itapetininga/SP: medindo 4,99 metros pela frente, com a Rua Evaristo Peres; do lado direito de quem
da rua olha o imóvel, mede 11,99 metros, com a Rua Francisca Alves Almada e 19,11 metros, com
parte do Lote 9, da Quadra D, sob Matricula nº 44.580 , do Loteamento Vila Florestal; do lado esquerdo,
mede 30,00 metros, com a Rua Benedito Fernandes da Silva, para qual faz linha de curva; e, nos fundos,
em 10,00 metros, com parte do Lote 7, da Quadra D, sob Matricula 44.578, do Loteamento Vila
Florestal; encerrando a área de 272,72 m².
PARTE DO LOTE 9 – Matricula 44.580: Um terreno urbano, de formato irregular, representado
parte do Lote 9, da Quadra D, do Loteamento Vila Florestal, na quadra formada pela Ruas
Oswaldo Cruz, Francisca Alves Almada, Evaristo Peres e Benedito Fernandes da Silva, no
Município e Comarca de I tapetininga/SP: medindo 21,03 metros pela frente,  com a Rua
Francisca Alves Almada; do lado direito de quem da rua olha o imóvel, mede 8,79 metros, com
parte do Lote 7, da Quadra D, sob Matricula 44.578, do Loteamento Vila Florestal; nos fundos,
em 19,11 metros, com parte do Lote 8, da Quadra D, sob Matricula 44.579, do Loteamento
Vila Florestal; encerrando a área de 83,98 m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de
desapropriação, 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.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos doze dias de dezembro de 2007.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretario de Gabinete

DECRETO Nº 377, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.

Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais nos dias que especifica e dá outras
providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando as festividades natalinas e fim de ano; e
Considerando que a suspensão do expediente nos dias especificados, se revela na conveniência para o
público, aos servidores e à Administração,
D E C R E T A
Art. 1º Fica suspenso o expediente nas repartições públicas municipais, relativo aos dias adiante mencionados:
24 e 31 de dezembro de 2007.
Art. 2º O expediente nas repartições públicas municipais terá início às 12 horas, nos dias a seguir:
26 de dezembro de 2007 – quarta-feira e
2 de janeiro de 2008 – quarta-feira.
Art. 3º As horas não trabalhadas, serão compensadas oportunamente, de acordo com a necessidade de cada
Secretaria.
Art. 4º As repartições públicas municipais que prestam serviços essenciais e de interesse público, que
tenham o funcionamento ininterrupto, terão expediente normal nos dias mencionados nos artigos 1º e 2º
deste decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias de dezembro de 2007
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete
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Secretaria Municipal de Educação
educacao@itapetininga.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução da SME nº 702/2007, de 12 de dezembro de 2007.

Disciplina sobre alteração para o prazo das indicações e nova relação de vagas para o Concurso de
Remoção e de Remoção Especial de Professor I e II de Creche, Creche/EMEI, EMEI, EMEIF, EMEF e do
Diretor de Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, para o Ano Letivo de 2008, através do Sistema
Informatizado e nos termos da Resolução da SME nº 689/2007 de 22/11/2007, nos artigos 13, 14 e 15.

A Secretaria Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:-
Artigo 1º - Alterar o prazo das indicações e nova relação de vagas para o Concurso de Remoção e de
Remoção Especial de Professor I e II de Creche, Creche/EMEI, EMEI, EMEIF, EMEF e do Diretor de
Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, para o Ano Letivo de 2008, através do Sistema Informatizado
e nos termos da Resolução da SME nº 689/2007 de 22/11/2007, nos artigos 13, 14 e 15.
Artigo 2º - A Secretaria Municipal de Educação, dará ampla divulgação da nova relação de vagas, a serem
oferecidas aos candidatos já inscritos no Concurso de Remoção de acordo com a Resolução nº 689/2007,
de 22/11/2007, através do site www.itapetininga.sp.gov.br, no Semanário Oficial do Município de Itapetininga
no dia 15/12/2007 e afixada no Departamento Técnico Pedagógico a partir de 17/12/2007.

Parágrafo Único - A inscrição do candidato não garante a participação no Processo de Remoção,
pois depende da indicação da (s) Unidade (s) Escolar (s).
Artigo 3º - Somente os candidatos que fizeram a inscrição no período de 03 a 05/12/2007, poderão
participar do novo prazo para a Indicação das Vagas Iniciais e Potenciais nos dias 17, 18 e 19/12/2007,
no Departamento Técnico Pedagógico, das 8h às 18h, pessoalmente ou através de procuração.
Parágrafo 1º - O candidato deverá fazer nova indicação no período descrito no caput deste artigo.
Parágrafo 2º - As indicações feitas no período de 10 a 12/12/2007, de acordo com a Resolução nº
689/2007, de 22/11/2007, serão consideradas todas canceladas.

Parágrafo 3º. O professor ou diretor que fizer a indicação, havendo vaga para sua opção, estará
oficialmente removido para unidade indicada.

Parágrafo 4º. O candidato deverá indicar a(s) opção(s) por ordem de preferência, de acordo com
o formulário específico, definindo a(s) Unidade(s) Escolar(s) discriminando o segmento de interesse
(Ensino Infantil ou Ensino Fundamental) para a(s) qual(s) gostaria de ser removido.

I - No Ato da Indicação o professor, que não declarar o segmento (Educação Infantil ou Ensino
Fundamental) de sua escolha, terá o cancelamento da mesma.

II - Uma vez que o candidato tenha feito sua indicação (mesmo por engano) e esta for atendida,
a escolha será considerada oficializada.

III - As Unidades Escolares que atendem o 1º ano do Ensino Fundamental, o professor, deverá
indicar o segmento de Educação Infantil concorrendo para o 1º ano de acordo com a classificação na
Unidade Escolar.

Parágrafo 5º - O candidato que não fizer a indicação da (s) Unidades (s) Escolar (s) no novo prazo
divulgado estará automaticamente excluído do Sistema informatizado de Remoção.

Parágrafo 6º - O candidato que não observar os prazos e procedimentos estabelecidos nesta
Resolução será considerado desistente do Concurso de Remoção

Artigo 4º - O Resultado Final do Processo de Remoção será publicado no dia 22/12/2007 no
Semanário Oficial do Município de Itapetininga, divulgado no site www.itapetininga.sp.gov.br e afixado
na Secretaria Municipal de Educação a partir do dia 26/12/2007.

Parágrafo 1º - A Publicação Final será divulgada no Semanário Oficial do Município de Itapetininga
no dia 29/12/2007.

Artigo 5º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Profª Vera Lúcia Abdala
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
educacao@itapetininga.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DAS VAGAS DISPONÍVEIS

Ano Letivo 2007
Cargo DIRETOR
Descrição do Cargo Campo Atuação Quantidade
CRECHE/EMEI LAURINHA
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
EMEF CASA DA CRIANÇA
DIRETOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEIF DISTRITO MORRO DO ALTO
DIRETOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEIF DO JARDIM FOGAÇA
DIRETOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEIF PROFª. LOIDE LARA
DIRETOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEIF SRA. MARIA GOMES DOS SANTOS
DIRETOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
Itapetininga, 13 de dezembro de 2007
Profª Vera Lucia Abdala
Secretária Municipal de Educação

Ano Letivo 2007
Cargo PROFESSOR
Descrição do Cargo Campo Atuação Quantidade
CRECHE/EMEI ARAIJU-POSTO ALCIATI
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI DA VILA MAZZEI
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROF JOAQUIM FABIANO ALVES

PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª ANGELINA GERALDI DA SILVA MARTINS
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2
CRECHE/EMEI PROFª JULIANA FABIANO ALVES
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª NAIR DO CARMO F. DE MATTOS
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
EMEF PROFª ROSA BADIN VIEIRA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEF PROFª. EVANILDE SHIRLEY DE OLIVEIRA MAJEWSKI
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEF PROFª. JANDYRA VIEIRA MARCONDES
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEF PROFª. MARIA APARECIDA SILVA BRISOLLA FRANCI
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEF PROFª. MARIA APPARECIDA IDÁLIO
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 2
EMEF PROFª. MARIA CECILIA ROLIM NALESSO
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 2
EMEF PROFº JOSÉ GOMES DA SILVA NETO
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 4
EMEIF BAIRRO DA VARGINHA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEIF EUDÓXIA FERRAZ
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEIF PROF. FRANCISCO FABIANO ALVES
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEIF SRA. MARIA GOMES DOS SANTOS
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
Itapetininga, 13 de dezembro de 2007
Profª Vera Lucia Abdala
Secretária Municipal de Educação

Ano Letivo 2007
Cargo DIRETOR
Descrição do Cargo Campo Atuação Quantidade
CRECHE/EMEI ANINHA
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI ARAIJU-CHAPADINHA
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI CANTINHO DA CRIANÇA
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI DA VILA MAZZEI
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI MENINO JESUS
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROF JOAQUIM FABIANO ALVES
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª ANGELINA GERALDI DA SILVA MARTINS
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª IRACEMA AUGUSTA RIBEIRO TEIXEIRA
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª LUCILA PIEDADE WEISS
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª MARIA APPARECIDA CARDOSO E SILVA
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª MARIA BENEDICTA BASTOS MARTINS
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª MARIA MUNHOZ SOARES DE SALLES
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª NAIR DO CARMO F. DE MATTOS
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª ZENITH GALVÃO TERRA
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI SANTA RITA DE CASSIA
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI SÃO JOSE
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI SÃO PAULO APÓSTOLO
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
EMEF PROFª JULIETA ROLIM DA SILVA
DIRETOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEF PROFª ROSA BADIN VIEIRA
DIRETOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEF PROFª. MARIA APPARECIDA IDÁLIO
DIRETOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEIF BAIRRO DA VARGINHA
DIRETOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEIF PROFª JACY FERREIRA CERQUEIRA
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
EMEIF PROFª ZILÁ DE FREITAS MARÃO
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1
EMEIF PROFª. ANALIA FRANCO

Continua na página 6
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DIRETOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEIF YOLANDA CARVALHO PINTO
DIRETOR ENSINO INFANTIL 1

Itapetininga, 13 de dezembro de 2007
Profª Vera Lucia Abdala
Secretária Municipal de Educação

Ano Letivo 2007
Cargo PROFESSOR
Descrição do Cargo Campo Atuação Quantidade
CRECHE GABRIEL MOISÉS OZI DE LIMA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI ANINHA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2
CRECHE/EMEI ARAIJU-CHAPADINHA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 4
CRECHE/EMEI ARAIJU-POSTO ALCIATI
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI DA VILA MAZZEI
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 4
CRECHE/EMEI GABRIEL MOISES OZI DE LIMA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI ITAMAC
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2
CRECHE/EMEI LAURINHA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 4
CRECHE/EMEI MENINO JESUS
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 4
CRECHE/EMEI PROF JOAQUIM FABIANO ALVES
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª ANGELINA GERALDI DA SILVA MARTINS
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 8
CRECHE/EMEI PROFª ANGELINA TURELLI VIEIRA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª CECILIA MOREIRA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª IRACEMA AUGUSTA RIBEIRO TEIXEIRA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 5
CRECHE/EMEI PROFª JULIANA FABIANO ALVES
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 3
CRECHE/EMEI PROFª LUCILA PIEDADE WEISS
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 4
CRECHE/EMEI PROFª MARIA APPARECIDA CARDOSO E SILVA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 4
CRECHE/EMEI PROFª MARIA BENEDICTA BASTOS MARTINS
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª MARIA MUNHOZ SOARES DE SALLES
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI PROFª ZENITH GALVÃO TERRA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 4
CRECHE/EMEI ROTARY CLUB
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI SANTA RITA DE CASSIA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI SÃO CRISTOVÃO
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
CRECHE/EMEI SÃO JOSE
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2
CRECHE/EMEI SÃO PAULO APÓSTOLO
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2
EMEF BAIRRO DA VARZEA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEF FAZENDA SENDAS
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEF PROFª JULIETA ROLIM DA SILVA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 7
EMEF PROFª ROSA BADIN VIEIRA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 7
EMEF PROFª. EVANILDE SHIRLEY DE OLIVEIRA MAJEWSKI
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 2
EMEF PROFª. HILDA WEISS TRENCH
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 2
EMEF PROFª. JANDYRA VIEIRA MARCONDES
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 2
EMEF PROFª. MARIA APARECIDA SILVA BRISOLLA FRANCI
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEF PROFª. MARIA CECILIA ROLIM NALESSO
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 2
EMEF PROFª. NAZIRA IARED
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 4
EMEF PROFª. THEREZINHA ANNUNCIATO ESTEVES SOARES
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 4
EMEF PROFª. ZARIFE YARED

Continuação da página 5 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 6
EMEF TURVO DOS RODRIGUES
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
EMEI BAIRRO DO GRAMADINHO
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2
EMEIF BAIRRO DA VARGINHA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 2
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2
EMEIF DO JARDIM FOGAÇA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2
EMEIF EUDÓXIA FERRAZ
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 7
EMEIF PROF. FRANCISCO FABIANO ALVES
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 5
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
EMEIF PROF. ISALTINO VÁLIO
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 3
EMEIF PROFª JACY FERREIRA CERQUEIRA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 8
EMEIF PROFª LAURA CALAZANS LUZ MOURA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
EMEIF PROFª LÁZARA APARECIDA DE ARAUJO GALVÃO
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
EMEIF PROFª ZILÁ DE FREITAS MARÃO
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 8
EMEIF PROFª. ANALIA FRANCO
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 7
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
EMEIF PROFª. LOIDE LARA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 4
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
EMEIF VALTER ALIBERTI JUNIOR
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
EMEIF YOLANDA CARVALHO PINTO
PROFESSOR ENSINO INFANTIL 7
Itapetininga, 13 de dezembro de 2007
Profª Vera Lucia Abdala
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EDITAL DE CHAMAMENTO

A Prefeitura do Município de Itapetininga aos termos que confere e Legislação, torna público e faz
saber sobre Chamamento de interessados a executar o destino final de carga de resíduos dos serviços de
poda e corte  de árvore do Município.
Os interessados deverão encaminhar documentos a serem entregues no Setor de Protocolo da
Prefeitura até 10 de janeiro de 2008, das 9h às 17hs, atendo-se as seguintes especificações:
1. Cópia autenticada do Registro Geral de Identificação (RG);
2. Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e de Pessoa Jurídica (CNPJ);
3. Cópia autenticada dos registros e regularização frente ao INSS, FGTS e Ministério do
Trabalho;
O interessado deverá justificar o destino do material / resíduos mediante:
4. Cópia autenticada do cartão do CNPJ em vigência;
5. Cópia autenticada de Declaração de Vigência à Junta Comercial;
6. Cópia autenticada da Inscrição Estadual;
7. Cópia autenticada do Registro do IBAMA;
8. Licença Ambiental ou comprovação de Processo de Licenciamento Ambiental frente a CETESB -
da atividade / empreendimento de destino dos resíduos;
9. Declaração de Comprometimento em realizar os serviços sem ônus e/ou transtornos físicos /
financeiros à Prefeitura, devidamente assinada e autenticada;
10. Declaração de Justificativa do destino dos resíduos, devidamente assinada e autenticada.
Wilson José Matiazzo - Secretário do Meio Rural e Abastecimento.
Itapetininga, 14 de dezembro de 2007.

PORTARIA Nº 311, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Ficam os servidores públicos abaixo relacionados designados e credenciados a executarem ações de
fiscalização inerentes ao controle de vetores, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 96 da Lei Estadual Nº.
10.083, de 23 de setembro de 1998 - Código Sanitário do estado de São Paulo e do Artigo 19 da Lei
Municipal nº. 5.147, de 30 de Maio de 2007:
Nome                     Credencial
Fabrício Rogério Protázio 001
Carmelina Aguida Prince Marcondes 002
Vagner Gonçalves Apolinário Menezes 003
Nelci Ronaldo Pompeu 004
Antônio Marcos Cavalcanti 005
José Carlos de Jesus 006
Adriana Araújo Simões 007
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
MESSIAS FERREIRA LÚCIO
Secretário de Gabinete
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LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.

Altera o Código Tributário Municipal, Lei Complementar n° 13 de 29 de dezembro de 2003 e alterações
posteriores.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, 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 Complementar:-
Art. 1º - A Lei Complementar nº. 13 de 29 de dezembro de 2003, com as alterações introduzidas pelas Leis
Complementares nº. 14 de 8 de setembro de 2005 e a Lei Complementar nº 17 de 7 de dezembro de 2006,
Código Tributário Municipal,  passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 88. .....................................”
“§ 3º - considera-se empreendedor individual para efeito de incidência e pagamento do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza, o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, devidamente registrado no Registro de Empresas Mercantis com receita bruta acumulada no ano
de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
§ 4º - consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, para efeito de incidência e pagamento
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário
a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou
inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos  mil reais).”
“Art. 89..............................”
“I - o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o dono da obra, em relação aos serviços
prestados de construção civil e congêneres, que lhe forem prestados, sem a documentação fiscal ou sem a
prova de recolhimento do imposto devido pelo prestador dos serviços.”
V  -  No caso do disposto no inciso I deste artigo, o proprietário da obra deverá recolher o imposto de
conformidade com os valores calculados, a partir da base de cálculo apurada pela classificação da construção,
de acordo com o que dispuser os índices ou tabelas oficiais publicados por órgãos ou entidades representativas
da construção civil e oficialmente adotado pela municipalidade através de portaria expedida pelo Secretário
Municipal da Fazenda, aplicando-se então a alíquota prevista no artigo 118, § 3º desta Lei Complementar.”
(NR)
VI – EXCLUÍDO.”
“Art.102 - As alíquotas do imposto são variáveis ou fixas, de acordo com a Lista de Serviços constante no
anexo I desta Lei Complementar, observado o disposto nos parágrafos seguintes.
§ 1º - Os serviços previstos na lista do anexo I desta Lei Complementar, quando prestados por instituições
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e os estabelecimentos que explorem
atividades de bingo, ficam sujeitos à alíquota de 5% (cinco por cento).”
§ 2º - Aplicam-se as microempresas e empresas de pequeno porte, que efetuem o recolhimento do imposto
sobre serviços de qualquer natureza pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional o que segue:
I – prestação de serviços constantes dos itens 1, 2, e 10 da lista do anexo I desta Lei Complementar;
ficam sujeitos à alíquota de 2% (dois por cento);
II – prestação de serviços constantes dos itens 5, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 da lista do anexo I desta Lei Complementar; ficam
sujeitos a alíquota constante do anexo I - A desta Lei Complementar;
III – prestação de serviços constantes dos itens 4, 8, 25 e 26 da lista do anexo I desta Lei
Complementar; ficam sujeitos à alíquota constante do anexo I - B desta Lei Complementar;
IV – prestação de serviços constantes dos itens 3, 7, 12 e 22 da lista do anexo I desta Lei Complementar;
ficam sujeitos à alíquota constante do anexo I - C desta Lei Complementar.
§ 3º -  Para efeito de determinação da alíquota, dos incisos II, III e IV do § 2º deste artigo, o sujeito passivo
utilizará a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração.
§ 4º  - Considera-se receita bruta, para fins do disposto no § 3º deste artigo, o produto da venda de bens
e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações
em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.”
“Art. 103................................................”
“V - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, conforme disciplina do artigo 146 da Constituição
Federal, sem prejuízo do regime de retenção na fonte.”
“Art. 108.....................................................”
V – quando a microempresa aufira  recei ta  bruta ,  no ano-calendário anter ior ,  de até  R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), ficando a microempresa sujeita a esses valores durante
todo  o  ano-ca lendár io .
“§  3º  -  Os  va lores  es tabelec idos  no  inc iso  V des te  a r t igo  não  poderão  exceder  a  50%
(c inqüenta  por  cen to)  do  maior  reco lh imento  poss íve l  do  t r ibu to .”
“Art .  118 -  Qualquer  pessoa jur ídica ,  inclus ive  microempresas  e  empresas  de  pequeno
p o r t e ,  a i n d a  q u e  a m p a r a d a  p o r  i m u n i d a d e  o u  i s e n ç ã o  t r i b u t á r i a ,  t o m a d o r a  o u
in te rmed iá r i a  dos  se rv iços  desc r i tos  nos  sub i t ens  3 .04 ,  3 .05 ,  7 .01 ,  7 .02 ,  7 .03 ,  7 .04 ,
7 . 0 5 ,  7 . 0 6 ,  7 . 0 7 ,  7 . 0 8 ,  7 . 0 9 ,  7 . 1 0 ,  7 . 1 1 ,  7 . 1 2 ,  7 . 1 3 ,  7 . 1 6 ,  7 . 1 7 ,  7 . 1 8 ,  7 . 1 9 ,  7 . 2 0 ,
7.21,  7 .22,  11.02,  11.04,  16.01,  17.05,  17.10,  22.01 e  nos subi tens  do i tem 12,  exceto
o subitem 12.13  da l ista do anexo I desta Lei Complementar,  salvo nos casos em que o
lançamento seja f ixo,  ou o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior
do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país,  f ica obrigada à retenção
e ao recolhimento do imposto devido,  devendo ainda exigir  nota f iscal  em que conste o
número de inscr ição do prestador  dos  serviços  no cadastro  de contr ibuintes  mobi l iár io
do  munic íp io .
§  1 º  -  O  R e s p o n s á v e l  d e v e r á  r e t e r  o  v a l o r  d o  i m p o s t o  d e v i d o ,  a p u r a d o  c o n f o r m e  o
dispos to  nes ta  Lei  Complementar ,  recolhendo-o  aos  cof res  do  Munic íp io  a té  o  d ia  20
(vinte)  do mês subseqüente  ao da prestação dos serviços.
§ 2º  -  Na guia de recolhimento do i m p o s t o ,  o  s ujei to passivo declarará a  razão social
e  endereço do pres tador  bem como a  natureza  dos  serviços  pres tados  pelo  contra tado.
§ 3º  -  Quando da prestação de serviços mencionados no ar t igo 118,  se  o prestador dos
serviços não emit ir  documentação f iscal  relat iva ao serviço prestado, ou quando se tratar
de pessoa jurídica prestadora dos serviços, domiciliada ou estabelecida no território do município

e não possuir inscrição no cadastro de contribuintes mobiliários desta Prefeitura, ou ainda,
quando se tratar de pessoa jurídica prestadora do serviço, domiciliada ou estabelecida fora do
território do município e não tiver providenciado sua inscrição provisória conforme o disposto
nesta Lei Complementar, ficará o proprietário do imóvel ou o dono da obra, o tomador dos
serviços ou intermediário, obrigado a reter na fonte o imposto correspondente aos serviços
prestados, recolhendo-se aos cofres do município até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao da
prestação dos serviços.
§ 4º - Fica estabelecida a responsabilidade supletiva do contribuinte, em relação ao disposto
neste artigo, inclusive no que diz respeito às multas e encargos moratórios.”
“Art. 119 - O imposto será devido, inclusive com os acréscimos moratórios, independentemente
de ter sido efetuada a retenção na fonte.”
“Art. 120 - O Imposto Sobre Serviços é devido neste Município, sem prejuízo do estabelecido
no artigo 92 desta Lei Complementar, quando:
I - o serviço for prestado através de estabelecimento situado no município, seja ele sede, filial,
agência, sucursal ou escritório, exceto nos casos mencionados no inciso II deste artigo;
II - da execução de obras de construção civil, hidráulica e similares localizadas no município;
III - na falta de estabelecimento, houver domicílio do prestador no município;
IV - o prestador de serviço, ainda que autônomo, mesmo não domiciliado, venha a exercer
atividade no município, em caráter habitual e permanente.”
“Art .  121 -  O recolhimento do imposto será efetuado pelo contr ibuinte,  responsável  ou
te rce i ro  au tor izado ,  a t ravés  de  gu ia  de  reco lh imento  padronizada ,  na  forma e  prazos
estabelecidos nesta Lei Complementar.”
“Parágrafo  ún ico  -  O d ispos to  no  caput  não  se  ap l ica  ao  reco lh imento  devido  pe las
microempresas e empresas de pequeno porte participantes do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional.
“Art.  125.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“V – O Empreendedor Individual, e a pessoa física equiparada,  que tiverem receita bruta
mensal igual ou inferior a R$ 861,66 (Oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis
centavos), com atendimento a legislação especifica da micro-empresa em vigor.”
“Art.  129.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“§ 1º - A pessoa jurídica optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
deverá observar regras próprias para sua inscrição, conforme disposto em regulamento.
§ 2° - Aplica-se subsidiariamente a inscrição no Cadastro Fiscal da Prefeitura o disciplinado
nos artigos  158 a 169 desta Lei Complementar.”
“Art.  137.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“III  – O disposto no caput  não se aplica ao recolhimento do imposto sobre serviços de
qualquer natureza, devidos na qualidade de contribuinte, pelas microempresas e empresas de
pequeno porte participantes do Regime Especial  Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.”
“Art.  161.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“§ 1º Contar-se-ão os prazos a partir da ocorrência da alteração.”
“§ 2º Antes da inscrição municipal, os interessados poderão efetuar consulta prévia, através de
requerimento enviado pela rede mundial de computadores ou protocolado na Prefeitura, onde
deverá constar:
I - o endereço completo de seu interesse;
II - a atividade desejada e os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação Nacional
de Atividades Econômicas (CNAE).
§ 3º A Prefeitura disponibilizará através da rede Mundial de Computadores informações, orientações
e instrumentos, de forma integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas de
registro ou inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao
usuário certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição.
§ 4º As pesquisas prévias à elaboração de ato constitutivo ou de sua alteração deverão bastar a que
o usuário seja informado:
I - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de exercício da atividade
desejada no local escolhido;
II - de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção da licença de funcionamento,
segundo a atividade pretendida, o porte, o grau de risco e a localização.
§ 5º Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, será emitido
Alvará de Funcionamento Provisório, para as microempresas e as empresas de pequeno porte,
que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro.
§ 6º Será assegurado ao empreendedor individual entrada única de dados cadastrais e de documentos,
resguardada a independência das bases de dados e observada a necessidade de informações por
parte de cada órgão.”
Art. 2º A isenção disciplinada no inciso V do artigo 125 da Lei Complementar nº. 13 de 29 de
dezembro de 2003, acrescentado por esta Lei Complementar retroagirá seus efeitos a data de 1º
de julho de 2007.
Art. 3º Esta Lei Complementar, ressalvada a disciplina do artigo 2º, entrará em vigor na data de
sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos catorze dias de dezembro de 2007.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

ANEXO I
Lista de serviços anexo I alíquota Valor Fixo

Em R$ 
1 - Serviços de informática e congêneres. 2%  
1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas  100,90 
1.02 - Programação.   
1.03 - Processamento de dados e congêneres.   
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos   
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.   
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1.06 - Assessoria e consultoria em informática.   
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e   
manutenção de programas de computação e banco de dados   
1.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de paginas eletrônicas   
2 - Serviços de pesquisas e
desenvolvimento de qualquer natureza. 2%  
2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.  100,90 
3 - Serviços prestados mediante   
locação, cessão de direito de uso e congêneres. 5%  
3.01   
3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.   
3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais   
stands , quadras esportivas, estádios, ginásio, auditórios, casas de espetáculos   
parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou   
ou negócios de qualquer natureza.   
3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão   
de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e   
condutos e condutos de qualquer natureza.   
3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso   
temporário.   
4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 4%  
4.01 - Medicina e biomedicina.  328,24
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia,   
ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.   
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde,   
prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.   
4.04 - Instrumentação cirúrgica.  159,96
4.05 - Acupuntura.  159,96
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.  159,96
4.07 - Serviços farmacêuticos.  328,24
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 328,24
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e  328,24
mental.   
4.10 - Nutrição.  328,24
4.11 - Obstetrícia.  328,24
4.12 - Odontologia.  328,24
4.13 - Ortóptica.  328,24
4.14 - Próteses sob encomenda.  159,96
4.15 - Psicanálise.  328,24
4.16 - Psicologia.  328,24
4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.   
4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.   
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.   
4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de   
qualquer espécie.   
4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.   
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica,
hospitalar, odontologia e congêneres.   
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de   
terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo   
operador do plano mediante indicação Do beneficiário.   
5 - Serviços de medicina e assistência   

veterinária e congêneres. 3%  
5.01 - Medicina veterinária e zootecnia.  328,24
5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área   
veterinária.   
5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária.   
5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.   
5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.   
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de   
qualquer espécie.   
5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.   
5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e   
congêneres.   
5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.     
6 - Serviços de cuidados pessoais,   
estética, atividades físicas e congêneres. 3%  
6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.  100,90
6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.  100,90
6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.   
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais  
atividades físicas.
6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,   
construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e   
congêneres. 5%  
7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia,  328,24
urbanismo, paisagismo e congêneres.   
7.02 - Execução, por administração, 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,   
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem   
de produtos, peças e equipamentos(exceto o fornecimento de mercadorias   
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços,   
que fica sujeito ao ICMS).   
7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade,

estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviços   
de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e   
projetos executivos para trabalhos de engenharia.   
7.04 - Demolição.   
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes,   
portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias   
produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços,   
que fica sujeito ao ICMS).   
7.06 - 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.   
7.07 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.   
7.08 - Calafetação.   
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,   
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.   
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros   
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.   
7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.   
7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de   
agentes físicos, químicos e biológicos.   
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização,   
higienização, desratização, pulverização e congêneres.   
7.14 -   
7.15 -   
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.   
7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.   
7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas,   
represas, açudes e congêneres.   
7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,   
arquitetura e urbanismo.   
7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento,   
levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos,   
geológicos, geofísicos e congêneres.   
7.21 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação,   
testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a   
exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.   
7.22 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.     
8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e   
educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal   
de qualquer grau ou natureza. 4%
8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.  109,43
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,  109,43
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.  
9 - Serviços relativos a hospedagem,   
turismo, viagens e congêneres. 3%  
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service   
condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residência, residence-service , suite   
service , hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por   
temporada com fornecimento de serviço(o valor da alimentação e gorjeta,   
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).   
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de  171,94
programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e   
congêneres.   
9.03 - Guias de turismo.  171,94  
10 - Serviços de intermediação e   
congêneres. 2%  
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros,  295,31
de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.   
10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral,  295,31
valores mobiliários e contratos quaisquer.   
10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de  295,31
propriedade industrial, artística ou literária.   
10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de  295,31
arrendamento mercantil ( leasing ), de franquia ( franchising ) e de faturação   
( factoring ).   
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou  295,31
imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles   
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.   
10.06 - Agenciamento marítimo.
 10.07 - Agenciamento de notícias.
 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento
 de veiculação por quaisquer meios.
 10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.                                     295,31
10.10 - Distribuição de bens de terceiros.  295,31  
11 Serviços de guarda, estacionamento,   
armazenamento, vigilância e congêneres.  3%  
11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de   
aeronaves e de embarcações.   
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas 100,90
11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.   
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de  100,90
bens de qualquer espécie.     
12 - Serviços de diversões, lazer,   
entretenimento e congêneres. 5%  
12.01 - Espetáculos teatrais.   
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12.02 - Exibições cinematográficas.   
12.03 - Espetáculos circenses.   
12.04 - Programas de auditório.   
12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.   
12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres.   
12.07 -Shows , ballet , danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais,   
festivais e congêneres.   
12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.   
12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.   
12.10 - Corridas e competições de animais.
12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou   
sem a participação do espectador.   
12.12 - Execução de música.  100,90
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos,   
espetáculos, entrevistas, Shows , ballet , danças, desfiles, bailes, teatros, óperas,   
concertos, recitais, festivais e congêneres.   
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante   
transmissão por qualquer processo.   
12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios   
elétricos e congêneres.   
12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, Shows ,   
concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza   
intelectual ou congêneres.   
12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer  100,90
natureza.   
13 - Serviços relativos a fotografia,   
fotografia, cinematografia e reprografia. 3%  
13.01 -   
13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem  100,90
e congêneres.   
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia,  100,90
reprodução, trucagem e congêneres.   
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.  109,43
13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 3% 109,43
litografia, fotolitografia.
14 - Serviços relativos a bens de   

terceiros. 3%  
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto,  100,90
restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,   
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto   
(exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).   
14.02 - Assistência técnica.   
14.03 - Recondicionamento de motores(exceto peças e partes empregadas, que  100,90
ficam sujeitas ao ICMS).   
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.   
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento,  100,90
pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,   
anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos   
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final,  100,90
exceto aviamento.   
14.10 - Tinturaria e lavanderia.  100,90
14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.  100,90
14.12 - Funilaria e lanternagem.   
14.13 - Carpintaria e serralheria. 100,90
quaisquer.   
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos,  100,90
inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final,   
exclusivamente com material por ele fornecido.   
14.07 - Colocação de molduras e congêneres.  100,90
14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.  100,90
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final,  100,90
exceto aviamento.   
14.10 - Tinturaria e lavanderia.  100,90
14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.  100,90
14.12 - Funilaria e lanternagem.   
14.13 - Carpintaria e serralheria. 100,90
15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive   
aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas  
a funcionar pela União ou por quem de direito. 5%  
15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de   
crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-   
datados e congêneres.   
15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de   
investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem   
como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.   
15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos,   
de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.   
15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado   
de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.   
15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e   
congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem   
Fundos CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.   
15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e   
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e   
valores; comunicação com outra agência ou com a administração central;   
licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento   

fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.   
15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em   
geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, facsímile,   
internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro   
horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo,   
extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou   
processo.   
15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e   
registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de  
crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência   
e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.   
15.09 - Arrendamento mercantil (leasing ) de quaisquer bens, inclusive   
cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração,   
cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao   
arrendamento mercantil ( leasing ).   
15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou   
pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de   
câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por   
meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento   
de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas   
de compensação, impressos e documentos em geral.   
15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto,   
manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles   
relacionados.   
15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.   
15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição,   
alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão   
de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior;   
emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento,   
transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de   
importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de   
mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.   
15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de   
cartão magnético, cartão de crédito,   
cartão de débito, cartão salário e congêneres.   
15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados   
a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas   
quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais   
eletrônicos e de atendimento.   
15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de   
ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou   
processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos,   
pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.   
15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e   
oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.   
15.18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de   
imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração,   
transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo   
de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.     
16 - Serviços de transporte de natureza municipal. 3%  
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.     
17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,   
comercial e congêneres. 3%  
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em   
outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e   
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e   
similares.   
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em  100,90
geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e   
infra-estrutura administrativa e congêneres.   
17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica,   
financeira ou administrativa.   
17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.   
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive   
de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo  
prestador de serviço.   
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas,   
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de   
desenhos, textos e demais materiais publicitários.   
17.07 -   
17.08 - Franquia ( franchising ).   
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas  171,94
17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições,   
congressos e congêneres.   
17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento   
de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).   
17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.   
17.13 - Leilão e congêneres.  100,90
17.14 - Advocacia.  328,24
17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.  328,24
17.16 - Auditoria.   
17.17 - Análise de Organização e Métodos.   
17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.  171,91
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.  171,94
17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.  
17.21 - Estatística.  171,94



PÁGINA 10 15 DE DEZEMBRO DE 2007
17.22 - Cobrança em geral.  100,90
17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro,   
seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a   
pagar e em geral, relacionados a operações de faturização ( factoring ).   
17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.  171,94
18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de   
seguros; inspeção e avaliação de riscos para  
cobertura de contratos de seguros; prevenção e   
gerência de riscos seguráveis e congêneres. 3%
18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de   
seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros;   
prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.   
19 - 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. 3%
19.01 - 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.   
20 - Serviços portuários, aeroportuários,   
ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários.  3%  
20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto,  171,94
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro,   
atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de   
qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços   
de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva,   
conferência, logística e congêneres.   
20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação  171,94
de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia,   
movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços   
acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.   
20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários,   
movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações   
logística e congêneres.   
21 - Serviços de registros públicos,   
cartorários e notariais. 3%  
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais     
22 - Serviços de exploração de rodovia. 5%  
22.01 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou   
pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação,   
manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança   
de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros   
serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em  
normas oficiais.     
23 - Serviços de programação e   
comunicação visual, desenho industrial e congêneres.  3%  
23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial   
e congêneres.     
24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas,   
sinalização visual, banners , adesivos e congêneres. 3%  
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas,   
sinalização visual, banners , adesivos e congêneres.     
25 - Serviços funerários. 4%  
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de   
capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros   
paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e   
outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou   
restauração de cadáveres.   
25.02 - Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.   
25.03 - Planos ou convênio funerários.   
25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.  100,90
26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências   
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios   
e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 4%  
26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências,  100,90
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências   
franqueadas; courrier e congêneres.     
27 - Serviços de assistência social. 3%  
27.01 - Serviços de assistência social.  171,94
28 - Serviços de avaliação de bens e   
serviços de qualquer natureza. 3%  
28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.  171,94
29 - Serviços de biblioteconomia. 3%  
29.01 - Serviços de biblioteconomia.  328,24
30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.  3%  
30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.  328,24
31 - Serviços técnicos em edificações,   
eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres 3%  
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica,  100,90
mecânica, telecomunicações e congêneres.   
32 - Serviços de desenhos técnicos. 3%  
32.01 - Serviços de desenhos técnicos.  171,94
33 - Serviços de desembaraço   
aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.  3%  
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e  139,74

congêneres.     
34 - Serviços de investigações   
particulares, detetives e congêneres. 3%  
34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.  100,90  
35 - Serviços de reportagem, assessoria   
de imprensa, jornalismo e relações públicas. 3%  
35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e  100,90
relações públicas.   
36 - Serviços de meteorologia. 3%  
36.01 - Serviços de meteorologia.  100,90
37 - Serviços de artistas, atletas,   
modelos e manequins. 3%  
37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.  100,90
38 - Serviços de museologia. 3%  
38.01 - Serviços de museologia.  100,90
39 - Serviços de ourivesaria e lapidação. 3%  
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for  100,90
fornecido pelo tomador do serviço).     
40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 3%  
40.01 - Obras de arte sob encomenda.  100,90

ANEXO I – A
Receita Bruta em 12 meses(em R$) Alíquota
Até 120.000,00 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 2,79%
De 240.000,01 a 2.400.000,00 3,00%

ANEXO I – B
Receita Bruta em 12 meses(em R$) Alíquota
Até 120.000,00 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 3,87%
De 600.000,01 a 2.400.000,00 4,00%

ANEXO I - C
Receita Bruta em 12 meses(em R$) Alíquota
Até 120.000,00 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 4,65%
De 1.200.000,01 a 2.400.000,00 5,00%

Com o objetivo de
aquecer o comércio local,
gerar empregos e estimular
a arrecadação de tributos,
a Prefeitura de Itapetinin-
ga, em parceria com a
Associação Comercial,
realiza neste ano a Cam-
panha Natal Estrelado. A
iniciativa distribuirá mais
de 50 prêmios, entre eles
um automóvel 0 km, três
computadores e sete tele-
visores de 29 polegadas.

Para concorrer, a

Prefeitura e Associação Comercial
promovem campanha de Natal

pessoa deverá comprar em
um estabelecimento co-
mercial participante ou
quitar todas as parcelas do
IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano), rece-
bendo cupons que serão
sorteados ao final da cam-
panha. Podem participar
deste concurso de prêmios
pessoas físicas maiores de
18 anos.

Os contribuintes
que quitaram o IPTU de
2007 poderão retirar os

cupons da promoção na
Tesouraria da Secretaria de
Admin i s t r a ç ã o  ( P a ç o
Municipal) após a apre-
sentação dos recibos de
p a g a m e n t o .  É  n e c e s -
sário ainda estar em dia
com os demais tributos
municipais.

A premiação será
feita mediante sorteios
públicos, previstos para 28
de dezembro, às 19 horas,
no Ginásio de Esportes
Ayrton Senna (Vila Barth).



PÁGINA 1115 DE DEZEMBRO DE 2007

A Prefeitura de Itape-
tininga iniciou as obras de
reforma, ampliação e adap-
tação às condições de
acessibilidade da Creche/
EMEI Professora Nair do
Carmo F. de Mattos, no
Jardim Monte Santo. De
acordo com a previsão, a
escola, que atualmente
abriga cerca de 130 alunos,
disponibilizará por volta de

Prefeitura inicia ampliação da
 Creche/EMEI do Monte Santo

O Ceprom (Centro
Educacional Profissiona-
lizante Municipal) inicia nesta
segunda-feira (dia 17) o perío-
do de inscrição para o proces-
so seletivo para o curso de For-
mação de Costureiros Indus-
triais para Empresas de Confec-
ções. Para esta turma, com iní-
cio previsto para final de janeiro,
serão oferecidas 20 vagas.

De acordo com a
previsão, a prova de seleção
dos alunos acontecerá no dia
6 de janeiro às 9 horas na sede
da instituição. O teste terá
cerca de 30 questões de
Português e Matemática. Os
35 candidatos mais bem clas-
sificados serão convocados

Ceprom oferece 20 vagas para curso
gratuito de costura industrial

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Itapetininga

DESPACHO
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2007

Portaria nº 50/2007.
Com relação aos requerimentos formulados pelo defensor do acusado Sérgio Baroni do Amaral:

Primeiramente, DEFIRO o pedido de intimação das testemunhas Omar José Ozi e Carlos Roberto de
Almeida Bueno, ante a relevância argüida pela parte, e cabe INDEFERIR, por ora, a apreciação das
preliminares argüidas em defesa prévia, reservando a decisão após a oitiva das demais testemunhas
arroladas.
Itapetininga, 12 de dezembro de 2007.
Fernando da Cunha Leonel - Presidente da Comissão

DESPACHO
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2007

Portaria nº 50/2007.
Com relação aos requerimentos formulados pelo defensor da acusada Maria de Jesus Oliveira Bárbara da
Costa Lima:
INDEFIRO o pedido de juntada dos processos licitatórios levantados pelo procurador do acusado, em
virtude de não ter relevância alguma com este processo administrativo, pois trata-se de períodos ou
anteriores ou posteriores ao abrangido nesta lide.
DEFIRO a intimação da testemunha Carlos Roberto de Almeida Bueno ante a relevância argüida.
A alegação de cerceamento de defesa formulado pelo procurador do acusado será apreciada no relatório
final deste processo administrativo.
Itapetininga, 12 de dezembro de 2007.
Fernando da Cunha Leonel - Presidente da Comissão

DESPACHO
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2007

Portaria nº 50/2007, alterado pela Portaria nº 56/2007.
Ante os requerimentos e solicitações formulados pelos advogados Dr. Cristiano Roberto Terra Guimarães,
Dr. Francisco Tambelli Filho, e Décio de Campos, remarco a audiência designada para a oitiva das
testemunhas quanto ao Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2007, para o próximo dia 17 de
dezembro de 2007, às 10 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Itapetininga, a Rua Monsenhor
Soares, nº 251, Centro, na sala da Diretoria Administrativa.
Itapetininga, 14 de dezembro de 2007.
Fernando da Cunha Leonel – Presidente da Comissão

100 vagas a mais após o
término das obras.

Com a ampliação, a
Creche/EMEI terá outras
duas  sa las  de  aula  e
berçário. Atualmente a
escola conta com cinco
classes  em funciona-
mento entre  berçár io ,
mini-maternal, maternal,
jardim e pré-escola.

As obras  es tão

estimadas em cerca de R$
120 mil. A administração
municipal, por meio da
Secretaria de Educação,
pretende investir também
na aquisição de mobiliário
e equipamentos para o
local. A Prefeitura deve
contratar novos funcio-
nár ios  para  a tender  à
reestruturação da unidade
escolar.

para a etapa de entrevistas.
Esta profissionali-

zação é gratuita e tem carga
horária de 260 horas (cerca
de quatro meses de duração).
As aulas acontecerão de
segunda a sexta das 19 às 22
horas – as teóricas serão
ministradas no Ceprom e as
práticas, em uma empresa
têxtil da cidade. Entre o
conteúdo programático
estão a tecnologia e a prática
profissional de costura
industrial, noções básicas de
manutenção de máquinas,
além de aulas sobre admi-
nistração do tempo, moti-
vação, higiene e segurança
no trabalho.

Este curso, minis-
trado desde o primeiro se-
mestre deste ano, é fruto de
um convênio entre a Pre-
feitura de Itapetininga, a
FIESP (Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo), a Comtextil (Comitê da
Cadeia Produtiva da Indús-
tria Têxtil, Confecção e Ves-
tuário da Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo), o DEPAR (Depar-
tamento da Ação Regional da
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo) e o
SENAI-SP (Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial).

O cadastro para a
prova de seleção pode ser
feito até dia 28 de
dezembro das 8:30 às 11
horas, das 13:30 às 17
horas e das 19:15 às 21
horas na sede do Ceprom
– Rua Agenor Vieira de
Moraes, 135, Vila Arlindo
Luz.

Outras  informa-
ções podem ser conse-
guidas pelo telefone (15)
3273-2929.
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A Prefeitura de Itape-
tininga inaugura neste sá-
bado (dia 15), a partir das
9:30 horas, a nova Unidade
de Saúde da Família (USF)
João Manoel Vieira,  loca-
lizada no Bairro do Rio Aci-
ma. Esta iniciativa deve
beneficiar as cerca de 250 fa-
mílias que moram nesta área,
situada a cerca de 50 quilô-
metros do centro da cidade.

A casa adaptada on-
de a unidade de saúde fun-
cionará deve substituir o
prédio de madeira onde
atualmente são realizados os
procedimentos médicos e
de enfermagem. Com a mu-
dança de espaço físico, a
administração municipal es-
pera possibilitar à população
dessa localidade diversas
melhorias no atendimento.

O prédio onde atual-
mente a USF funciona conta

A Universidade
Federal de São Carlos
(UFSCar) iniciou na última
segunda-feira (dia 10) o
período para solicitação
de isenção de taxa de ins-
crição para o vestibular.
Para o próximo semestre,
a instituição oferecerá 50
vagas para o curso de
Educação Musical  no
pólo de Itapetininga da
Universidade Aberta do
Brasil (UAB).

O pedido de
isenção deve ser feito
exclusivamente pela in-
ternet até dia 20 no site
h t t p : / / w w w. v e s t i b u -
l a r. u f sca r.b r / i s encao -
2008_distancia.php. Para
requisitar o benefício é
necessário: ter concluído,
ou estar concluindo no
ano de 2008, o ensino mé-
dio;  ter  cursado inte-

Unidade de saúde do
Rio Acima será inaugurada neste sábado

área destinada para medi-
cação, pré-consulta e con-
sultório médico. Já nova u-
nidade, além destes atendi-
mentos, terá condições de
abrigar serviços odontoló-
gicos, de saúde da mulher
(exames preventivos e Papa-
nicolaou), pré-natal e implan-
tação do Programa Viva Leite.

Quatro profissionais
da área da saúde trabalham
no Bairro do Rio Acima: um
enfermeiro, um auxiliar de
enfermagem, um médico e
um agente de saúde (em
breve devem passar a atuar
no local um cirurgião den-
tista e um auxiliar de consul-
tório dentário). Eles fazem
parte de uma equipe móvel
do Programa Saúde da Famí-
lia (PSF) do Distrito do Mor-
ro do Alto. A unidade fun-
ciona da segunda a sexta
das 7 às 16 horas.

UFSCar inicia período para
solicitar isenção de taxa de inscrição

gralmente o ensino médio
em escolas da rede pública
de ensino; estar integrado
a grupo familiar cuja renda
bruta máxima corresponda
a um salário mínimo por
morador, ou, no caso de
candidato independente,
sua renda bruta seja, no
máximo, 1 salário mínimo;
e não ter concluído, ou es-
tar cursando, ensino superior.

A divulgação do re-
sultado do pedido de isen-
ção deve acontecer no dia
21 de janeiro. As provas
estão previstas para 24 de
fevereiro. Para os can-
didatos que não se enqua-
drem nestes pré-requi-
sitos, as inscrições come-
çarão no dia 2 de janeiro.
Outras informações po-
dem ser conseguidas no
site ht tp: / /www.ves-
tibular.ufscar.br.
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