
www.alfredomarcondes.sp.gov.br

Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021 Ano IV  | Edição nº 639 Página 1 de 37

Sumário
Administração ......................................................... 2

Decreto 001/2021 - IPTU 2021 .............................................. 2
Decreto 002/2021 - FIXA DATA IPTU 2021 ..................................... 3
Decreto 003/2021 - LICENÇA COM. E ISS - 2021 ................................ 4
Decreto 004/2021 - FIXA CORREÇÃO VALOR VENAL TERRENO  ..................... 5
Decreto 005/2021 - COBRANÇA DE PREÇOS E SERVIÇOS PÚBLICOS  ................. 6
Decreto 006/2021 - REAJUSTE TAXA LICENÇA E ISS ............................. 10
Decretos - Equipe Pregão e Comissão Licitação  ............................... 33
Portarias de Exonerações e Revogação da Portaria 083/2019 ..................... 35

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado PadrãoICPBrasil,
em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Alfredo Marcondes garante a autenticidade deste
documento,desde que visualizado através do site
www.alfredomarcondes.sp.gov.br

Certificado por Sidneia Oliveira Santos Petinati



Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
www.alfredomarcondes.sp.gov.br | Rua Osvaldo Cruz, 401 - Centro - 19180-000 | Tel.: (18) 3266-4090

IMPRENSA OFICIAL Administração

 

 

 
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes 

Rua Osvaldo Cruz, 401- Centro - Alfredo Marcondes-SP 
Fone/Fax-(18) 3266-4090  

Administração : Celso Pirani Passos  

 

DECRETO N.º 001/2021. 
De 11 de Janeiro  de 2021 

 
  
DISPÕE SOBRE: : "Reajusta valor venal dos imóveis 
urbanos no Município de Alfredo Marcondes, que 
especifica e dá outras providências."   

 
 

CELSO PIRANI PASSOS, Prefeito Municipal de Alfredo 
Marcondes, Estado de São Paulo, usando de suas  atribuições legais e, 

 
CONSIDERANDO,  que na conformidade da Legislação Tributária 

a Administração Pública Municipal deve atualizar seus tributos  e os valores venais dos 
imóveis urbanos  

 
CONSIDERANDO que a aplicação do índice da inflação não 

constitui aumento do valor do tributo, mas apenas sua atualização monetária, visando 
recompor a depreciação da moeda; 

 
CONSIDERANDO que o Município deve proceder à cobrança 

regular de todos os tributos municipais, a fim de custear todas as despesas públicas; 
 

DECRETA: 
 

ARTIGO 1º) – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a corrigir os valores 
venais dos imóveis urbanos do Município de Alfredo Marcondes, de acordo a variação do 
IPCA-IBGE, referente aos últimos 12 meses de 2020, com índice percentual de 4,31% 
para efeito de lançamento e cobrança do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, para 
o exercício de 2021. 

 
 ARTIGO 2º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes, 11 de Janeiro de 2021. 

 
 
 

CELSO PIRANI PASSOS 
Prefeito Municipal 

 
 
Publicado e registrado nesta Secretaria Administrativa na data supra e afixado em 

local de costume. 
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes 

Rua Osvaldo Cruz, 401- Centro - Alfredo Marcondes-SP 
Fone/Fax-(18) 3266-4090  

  Administração : Celso Pirani Passos   

 

 
DECRETO N.º 02/2021. 

      De 11 de Janeiro de 2021. 
 

 
DISPÕE SOBRE: FIXA DATA DE VENCIMENTOS DAS 
PARCELAS DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2021. 

 
 
        CELSO PIRANI PASSOS, Prefeito Municipal de Alfredo 

Marcondes, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 
 
 

DECRETA: 
 
 
ARTIGO 1º) – Na conformidade do disposto abaixo, fica fixado as datas para 

recolhimento  da parcela de IPTU  para o exercício de 2021, como segue: 
 
1ª parcela e/ou parcela única....................................... 20/04/2021 
2ª Parcela..................................................................... 20/06/2021 
3ª Parcela..................................................................... 20/08/2021 
4ª Parcela....................................................................  21/10/2021 
 
PARAGRAFO ÚNICO – O pagamento em parcela única terá um desconto 5%, 

no valor total do IPTU. 
 
ARTIGO 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes, 11 de Janeiro de 2021. 
 
 
 
 

CELSO PIRANI PASSOS 
Prefeito  Municipal 

 
 
 
Publicado e registrado nesta Secretaria Administrativa na data supra e afixado em 
local de costume. 
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes 

Rua Osvaldo Cruz, 401- Centro - Alfredo Marcondes-SP 
Fone/Fax-(18) 3266-4090  

Administração : Celso Pirani Passos   

 

DECRETO N.º 003/2021. 
De 11 de Janeiro de 2021 

 
 

DISPÕE SOBRE: FIXA DATA PARA 
RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE 
LOCALIZAÇÃO E, DO ISSQN FIXO E VARIÁVEL 
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

 

 

    CELSO PIRANI PASSOS, Prefeito Municipal de Alfredo 
Marcondes, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 
 
 

D E C R E T A: 
 
 

ARTIGO 1º) – Fica fixado, na conformidade do disposto abaixo, a data de 
recolhimento da Taxa de Licença e localização e, do ISSQN  Fixo e Variável para o 
exercício de 2021: 

 
Taxa de Licença........................................... 16/03/2021 
1ª Parcela ISS.............................................. 16/03/2021 
2ª Parcela ISS.............................................. 15/05/2021 
3ª Parcela ISS.............................................. 15/07/2021 
4ª Parcela ISS.............................................. 15/09/2021 
 
PARAGRAFO ÚNICO - O ISSQN variável deverá ser recolhido até o dia 15 

subseqüente ao mês base, do movimento.  
 
 ARTIGO 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes,  11 de Janeiro  de 2021. 

 
 
 

CELSO PIRANI PASSOS 
Prefeito Municipal 

 
Publicado e registrado nesta Secretaria Administrativa na data supra e afixado em 
local de costume. 
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes 

Rua Osvaldo Cruz, 401- Centro - Alfredo Marcondes-SP 
Fone/Fax-(18) 3266-4090  

Administração : Celso Pirani Passos    

 

DECRETO Nº 004/2021 

11 de Janeiro de 2021 

 

DISPONDO SOBRE: FIXA VALOR VENAL PARA BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS 

DO ARTIGO 14, INC.I DA LEI COMPLEMENTAR 003 DE 30 DE SETEMBRO DE 2002, PARA 

VIA URBANA QUE ESPECIFICA. 

CELSO PIRANI PASSOS, Prefeito Municipal de Alfredo Marcondes, Estado de 

São Paulo, usando das atribuições legais,  

  

 DECRETA:  

 

Artigo 1
o
 ) Fica a Lançadoria municipal autorizada a lançar o preço do metro 

quadrado de terreno urbano,  de acordo com o artigo 14, inciso I da Lei Complementar 

nº.003 de 30.09.2002 no valor de R$ 7,61 (sete reais, e sessenta e um centavos) por 

metro quadrado na área. 

 

Artigo 2
º 
) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO MARCONDES, AOS 11 DE JANEIRO de 2021. 
 
 
 
 

___________________________ 
Celso Pirani Passos 
Prefeito Municipal 

 
 

REGISTRADO E PUPLICADO NA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME, DATA SUPRA. 
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes 
Rua Osvaldo Cruz, 401- Centro - Alfredo Marcondes-SP 

Fone/Fax-(18) 3266-4090  
Administração : Celso Passos Pirani   

 
DECRETO N.º 05/2021. 
De 11 de Janeiro 2021. 

 
 
 Dispõe sobre: Atualiza valores a serem cobrados em 

razão das atividades de natureza de prestação de 
serviços e uso de bens pertencentes ao município e 
dá outras providências." 

 
 
  CELSO PIRANI PASSOS, Prefeito Municipal de Alfredo Marcondes, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e, e 
em atendimento as normas tributárias; 

 
 

D E C R E T A: 
 
 
ARTIGO 1º - Os preços públicos serão cobrados em razão das atividades de 

natureza industrial, comercial, de prestação de serviços e de uso de bens pertencentes 
ao município, a saber: 

 
 
ESPECIFICAÇÃO: 

1- serviços de agricultura e abastecimento; 
2- execução de muros, passeios e rebaixamento de guias; 
3- execução de aterros, terraplanagens e escavações; 
4- execução de roçagem, poda e erradicação de árvore, e limpeza; 
5- retirada de entulhos e transporte de terra; 
6- apreensão e guarda de bens; 
7- execução de alinhamento e nivelamento; 
8- demarcação de área; 
9- expediente; 
10- serviços de cemitério; 
11- uso de áreas de domínio público; 
12- uso de áreas de próprios municipais; 
13- uso de área na feira-livre; 
14- uso de ginásio de esportes , estágio municipal, e centro comunitário; 
15- utilização do terminal rodoviário de passageiros. 

 
 

ARTIGO 2º - Os serviços público municipais, concedidos terão critério de fixação de 
preços estabelecidos no ato da execução. 
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes 
Rua Osvaldo Cruz, 401- Centro - Alfredo Marcondes-SP 

Fone/Fax-(18) 3266-4090  
Administração : Celso Passos Pirani   

 
ARTIGO 3º - Em razão da utilização dos serviços públicos municipais como 

contraprestação em caráter individual ou da unidade de fornecimento, será cobrado um 
preço, conforme tabela constante deste decreto.  

 
Parágrafo único – o preço será devido pelo peticionário ou por quem tenha interesse 

nos serviços ou no fornecimento. 
 
       ARTIGO 4º - O projeto e a supervisão das obras serão de responsabilidades 
exclusiva do interessado, não ficando a Prefeitura Municipal responsável pelos eventos 
futuros inclusive ao decorrentes de caso fortuito. 

 
 
 
 

TABELA I 
 
1- Serviços de Agricultura e Abastecimento: 
Especificação 
1.1 – Apreensão e Guarda de Animais: 
1.1.1 – eqüino, muar, bovino (por dia e por cabeça)                   
1.1.2 – caprino e ovino (por dia e por cabeça)                            
1.1.3 – canino, felino, aves e outros (por dia e por cabeça)           
Observação 01:  
Após o prazo máximo de 30 (trinta) dias da não retirada do (s) animal (is), a Prefeitura 
Municipal tomará as providências legais para o devido encaminhamento. 
 
Observação 02:  
Estão incluídas nestes preços as despesas com alimentação e transporte para as 
dependências do Palácio Municipal. 
 
1.2 – Feira Livre: 
1.2.1 – por dia e por m²                                      
1.2.2 – por semestre e por m²                             
1.2.3 – plaquetas de identificação de preços (por plaqueta)         
 
1.3 – Erradicação de Árvores: 
1.3.1 – laudo para erradicação de árvore em área pública               50,00 
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes 
Rua Osvaldo Cruz, 401- Centro - Alfredo Marcondes-SP 

Fone/Fax-(18) 3266-4090  
Administração : Celso Passos Pirani   

 
TABELA II 

Serviços Diversos 
Especificação                                                                                        Valor R$ 

1. Execução de :  
 
1.1 – serviço de capinação – por m²                                                      
1.2 – serviço de roçagem – por m²                                                         
1.3 – serviço de roçagem em campo de futebol normal                        
                                                                       
 
 
 
 

 
2,50 
2,00 
2,00 

TABELA III 
Certidões ou Documentos 
Especificações       
1.1 – atestados, autorizações e declarações de qualquer natureza        
1.2- certidões negativas, positivas de impostos e taxas 
1.3- certidões de lei , decretos, atos e portarias por folha                        
1.4- buscas de papeis  arquivos ou parados de mais de seis meses 
até cinco anos  
1.5-idem de mais de cinco anos até 15 anos                                            
1.5-idem de 15 anos acima                                                                       
1.6 – transferência de qualquer natureza                                                 
1.7 – baixas de qualquer natureza ou cancelamentos                             
1.8 – vistorias de qualquer natureza                                                          
1.9 – alterações                                                                                         
1.10 – carnê ou 2ª via                                                                               
1.11- propostas de concorrências de qualquer natureza                           
1.12- protocolos de qualquer natureza  
1.13-Emolumentos 
1.14- Certidão de conclusão de Obras 
1.15-Habite-se 
1.16-Alvará de Construção 
1.17-Alvará para quermesse 

R$   40,00 
R$   40,00 
R$   50,00 
R$   40,00 
 
R$   50,00 
R$   70,00 
R$   40,00 
R$   45,00 
R$   70,00 
R$   40,00 
R$   40,00 
R$   50,00 
R$   40,00 
R$.    5,85 
R$.  50,00 
R$.  70,00 
R$.  70,00 
R$.  50,00 

                       
ARTIGO 5º - Em razão de documentos, ou petições apresentadas as repartições 

da prefeitura, para a apresentação, despacho e emissão pelas autoridades competente, 
será cobrado o preço quando forem entregues aos interessados.  

Parágrafo Único – Não estão abrangidos pelas normas as certidões e / ou 
documentos dos: 
I – Servidores Municipais, quando pleitearem em relação ao seu cargo ou função; 
II – Aqueles que pleitearem para fins militares, eleitorais ou escolares; 
III – Beneficiários da assistência judiciária (desde que comprovado, exigindo comprovante 
OAB). 
IV- Na conformidade da legislação as Certidões serão fornecidas no prazo máximo de 
(15) quinze dias  
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes 
Rua Osvaldo Cruz, 401- Centro - Alfredo Marcondes-SP 

Fone/Fax-(18) 3266-4090  
Administração : Celso Passos Pirani   

 
TABELA IV 

Serviços de Cemitério 
Especificação dos Serviços                                                                   Valor R$ 
1.1 – inumação  ( sepultamento )                                                              100,00  
1.2 – concessão de terreno perpétuo cada um                                         250,00 
1.3 – construção  de carneira                                                                    700,00 
1.4 – exumação                                                                                         150,00 
 

ARTIGO 6º - Em razão da utilização dos serviços de cemitério, quais sejam 
inumação, exumação, concessão, construção de carneira, será cobrado o preço 
conforme especificação na tabela. 

 
TABELA V 

 
Ocupação de área                                                                                        Valor R$ 

 
1. Domínio Público 

 espaço ocupado por balcões, mesas, barracas, tabuleiros 
e semelhantes nas vias públicas ou logradouros públicos ou  
espaço para depósitos de materiais, por ano e m².                                          6,00 
2 Em Próprios Municipais: 
2.1 espaço ocupado por balcões, bancas, mesas, tabuleiros e  
semelhantes em próprio municipais por prazo a critério da  
Prefeitura, por ano e por m²                                                                              6,00 
2.2 espaço ocupado por circos, parques de diversões, rodeios,  
touradas e congêneres por dia e por m²        1,00 
2.3 uso da dependências do ginásio de esporte (por hora)             40,00 
2.4 uso das dependências do estádio municipal  (por hora)   40,00 
     
ARTIGO 7º - Em razão da utilização de áreas de domínio público e próprios 

municipais, será cobrado o preço conforme tabela. 
Observação – 02: O pagamento da tarifa será obrigatório e sempre antecipado.  
 
ARTIGO 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes, 11 de Janeiro de 2021. 
 
 

CELSO PIRANI PASSOS 
Prefeito Municipal 

 
Publicado e registrado na data supra e afixado em local de costume. 
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes 

Rua Osvaldo Cruz, 401- Centro - Alfredo Marcondes-SP 
Fone/Fax-(18) 3266-4090  

Administração : Celso Pirani Passos 

 

DECRETO N.º 06/2.021 
De 11 de Janeiro de 2021. 

 
 

DISPÕE SOBRE: : "Reajusta os valores constantes do 

Decreto n.º 011/2020 de 14 de Janeiro de 2020, para 

serem aplicadas no exercício de 2021, concernente as 

taxas do sistema tributário municipal, que especifica e dá 

outras providências." 

 

   

   CELSO PIRANI PASSOS, Prefeito Municipal de Alfredo 

Marcondes, Estado de São Paulo, usando de suas  atribuições legais e, 

 

    

   CONSIDERANDO que, na conformidade da legislação 

tributária municipal, é dever do administrador público atualizar os tributos até o limite 

da inflação;  

 

   CONSIDERANDO que,  a aplicação do índice da inflação 

não constitui aumento do valor do tributo, mas apenas sua atualização monetária, 

visando recompor a depreciação da moeda; e 

 

   CONSIDERANDO,  que o Município deve proceder a 

cobrança regular de todos os tributos municipais, a fim de custear as despesas 

públicas.. 

 

 

D E C R E T A: 

 

ARTIGO 1O) – Para efeito de cobrança das Taxas tributárias para o exercício de 

2021 fica atualizado em 4,31% - IPCA - IBGE as tabelas abaixo descritas: 
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes 

Rua Osvaldo Cruz, 401- Centro - Alfredo Marcondes-SP 
Fone/Fax-(18) 3266-4090  

Administração : Celso Pirani Passos 

 
ANEXO I  

 
TABELA I 

PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
VARIÀVEL OU FIXO 

 
 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

CÓDIGO LISTA DE SERVIÇOS 

VALOR 
ANUAL 
REAIS 

ALÍQUOTA 
% 

    1. Serviços de informática e congêneres.   
    1.01  Análise e desenvolvimento de sistemas.  4 
    1.02 Programação.  4 

    1.03  

Processamento, armazenamento ou hospedagem de 
dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas,  
apl icat ivos e sistemas de informação, entre outros 
formatos, e congêneres.  

 

4 

    1.04  

Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da 
máquina em que o programa será executado, 
incluindo tablets, smartphones e congêneres. 

 

4 

    1.05  Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computação.  4 

    1.06  Assessoria e consultoria em informática.  4 

    1.07  
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, 
configuração e manutenção de programas de computação e 
bancos de dados. 

 
4 

    1.08  Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 
eletrônicas.  4 

1.09 

Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 
vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a 
imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de 
conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso 
Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro 
de 2011, sujeita ao ICMS). 

 

4 

    2. Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer 
natureza.   

    2.01  Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.  4 

    3. Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de 
uso e congêneres.   

    3.02 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.  4 

    3.03 

Exploração de salões de festas, centro de convenções, 
escritórios virtuais, stands, Quadras esportivas, estádios, 
ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de 
diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos 
ou negócios de qualquer natureza.  

 4 

    3.04 Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou  4 
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permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, 
postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 

    3.05 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de 
uso temporário.  4 

    4. Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.    
    4.01 Medicina e biomedicina. 292,71 3 

    4.02 
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, 
radiologia, tomografia e congêneres. 

 4 

    4.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 
de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.  4 

    4.04 Instrumentação cirúrgica.  4 
    4.05 Acupuntura.  4 
    4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.  4 
    4.07  Serviços farmacêuticos.  4 
    4.08  Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 272,01 4 

    4.09 Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 
orgânico e mental. 

272,01 4 

    4.10 Nutrição.  4 
    4.11 Obstetrícia.  4 
    4.12  Odontologia. 272,01 3 
    4.13  Ortóptica. 281,37 4 
    4.14  Próteses sob encomenda.  4 
    4.15 Psicanálise.  4 
    4.16  Psicologia. 272,01 3 

    4.17  Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 
congêneres. 281,37 4 

    4.18  Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.  4 

    4.19  Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e 
congêneres.  4 

    4.20  Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 
biológicos de qualquer espécie.  4 

    4.21  Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 
congêneres.  4 

    4.22 
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para 
prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e 
congêneres. 

 4 

    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. 

 4 

    5.  Serviços de medicina e assistência veterinária e 
congêneres.   

    5.01  Medicina veterinária e zootecnia.  4 

    5.02  Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e 
congêneres, na área veterinária.  4 

    5.03  Laboratórios de análise na área veterinária.  4 
    5.04  Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.  4 
    5.05  Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.  4 
    5.06  Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais  4 
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biológicos de qualquer espécie.  

    5.07  Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 
congêneres.  4 

    5.08  Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, 
alojamento e congêneres.  4 

    5.09  Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.  4 

    6. Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas 
e congêneres.   

    6.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 168,87 3 
    6.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 168,87 3 
    6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 168,87 3 

    6.04 Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 
atividades físicas. 

168,87 3 

    6.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 562,90 5 
6.06 Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. 337,73 5 

    7. 
Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, 
urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio 
ambiente, saneamento e congêneres. 

  

    7.01  Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 
urbanismo, paisagismo e congêneres. 286,26 4 

    7.02  

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, 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). 

 4 

    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. 

 3 

    7.04  Demolição.  4 

    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).  

 4 

    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.  

 4 

    7.07 Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e 
congêneres. 

 4 

    7.08  Calafetação.  4 

    7.09  
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 
quaisquer.  

 4 

    7.10  
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e 
congêneres. 

 4 
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    7.11  Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.  4 

    7.12  Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 
agentes físicos, químicos e biológicos.   4 

    7.13  Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 
higienização, desratização, pulverização e congêneres.  4 

    7.16 

Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e 
descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos 
serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e 
colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. 

 4 

    7.17  Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.   4 

    7.18  Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, 
lagoas, represas, açudes e congêneres.  4 

    7.19  Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 
engenharia, arquitetura e urbanismo.  

 4 

    7.20 
Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 
mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, 
geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.  

 
4 

    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.  

 

4 

    7.22 Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.  4 

    8. 
Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e 
educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de 
qualquer grau ou natureza. 

  

    8.01 Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.  3 

    8.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.  3 

    9. Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e 
congêneres.   

    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). 

 4 

    9.02  
Agenciamento, organização, promoção, intermediação e 
execução de programas de turismo, passeios, viagens, 
excursões, hospedagens e congêneres. 

 
4 

    9.03  Guias de turismo.  4 
  10. Serviços de intermediação e congêneres.   

  10.01  
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de 
seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos 
de previdência privada. 

 
4 

  10.02  Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 
geral, valores mobiliários e contratos Quaisquer. 

 4 

  10.03  Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de 
propriedade industrial, artística ou literária. 

 4 

  10.04  Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de  4 
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arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de 
faturização (factoring).  

  10.05 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou 
imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive 
aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e 
Futuros, por quaisquer meios. 

 
 

371,52 3 

  10.06 Agenciamento marítimo.  4 
  10.07  Agenciamento de notícias.  4 

  10.08 
Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 
agenciamento de veiculação por quaisquer meios. 

 
4 

  10.09  Representação de Qualquer natureza, inclusive comercial.  4 
  10.10  Distribuição de bens de Terceiros.  4 

  11. Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, 
vigilância e congêneres.   

  11.01  Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, 
de aeronaves e de embarcações.   3 

  11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e 
semoventes.  3 

  11.03  Escolta, inclusive de veículos e cargas.  3 

  11.04 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 
guarda de bens de qualquer espécie.  3 

  12. Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.   
  12.01 Espetáculos teatrais.  4 
  12.02 Exibições cinematográficas.  4 
  12.03 Espetáculos circenses.  4 
  12.04 Programas de auditório.  4 
  12.05 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.  4 
  12.06 Boates, taxi-dancing e congêneres.  4 

  12.07 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, 
recitais, festivais e congêneres.  4 

  12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres.  4 
  12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.  4 
  12.10 Corridas e competições de animais.  4 

  12.11 Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, 
com ou sem a participação do espectador.  4 

  12.12 Execução de música.  4 

  12.13 
Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 
espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 
teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.  

 
4 

  12.14 Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, 
mediante transmissão por qualquer processo.  

 4 

  12.15 Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e 
congêneres.  4 

  12.16 
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, 
concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza 
intelectual ou congêneres. 

 4 

  12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de 
qualquer natureza.  

4 
 
 

  13. Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e   
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reprografia. 

  13.1 
Produção, gravação, edição, regendagem e distribução de 
filmes, vídeo-tapes, fitas cassete, compact disc, digital vídeo 
disc e congêneres . (VETADO) 

  

  13.02 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, 
mixagem e congêneres. 

 4 

  13.03  Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 
cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

 3 

  13.04  Reprografia, microfilmagem e digitalização.  4 

  13.05  

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, 
exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou 
industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a 
outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais 
como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e 
manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao 
ICMS. 

 4 

  14.  Serviços relativos a bens de terceiros.    

  14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 
conserto, 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).  

 

3 

  14.02 Assistência Técnica.  3 

  14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  4 

  14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus.  4 

  14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 
anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, 
polimento e congêneres de objetos quaisquer. 

 3 

  14.06 
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e 
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao 
usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.  

 
3 

  14.07 Colocação de molduras e congêneres.  4 

  14.08 
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e 
congêneres. 

 
4 

  14.09 Alfaiataria e costura, Quando o material for fornecido pelo 
usuário final, exceto aviamento. 

 3 

  14.10 Tinturaria e lavanderia.  4 
  14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.  3 
  14.12 Funilaria e lanternagem.  3 
  14.13 Carpintaria e serralheria.  3 
  14.14 Guincho intramunicipal, guindaste e içamento  4 

  15. 
Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, 
inclusive aqueles prestados por instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 

 
 
 
 

  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. 

 
 
5 
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  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. 

 5 

  15.03 
Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 
eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e 
equipamentos em geral.  

 5 

  15.04 
Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive 
atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e 
congêneres.  

 5 

  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.  

 5 

  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.  

 5 

  15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 
geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 
fac-símile, 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.  

 5 

  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. 

 5 

  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).  

 5 

  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.  

 5 

  15.11 
Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 
manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais 
serviços a eles relacionados. 

 5 

  15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.  5 
  15.13 Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição,  5 
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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. 

 5 

  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.  

 5 

  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. 

 5 

  15.17 Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 
oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.   5 

  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.  

 5 

  16. Serviços de transporte de natureza municipal.   

  16.01 Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, 
ferroviário e aquaviário de passageiros.  3 

  16.02 Outros serviços de transporte de natureza municipal. 236,42 3 

  17. Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, 
comercial e congêneres.    

  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.  

 

4 

  17.02 
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 
geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 
tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.   

 
3 

  17.03 Planejamento, coordenação, programação ou organização 
técnica, financeira ou administrativa.  

 4 

  17.04 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-
obra.   4 

  17.05 
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, 
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou 
temporários, contratados pelo prestador de serviço.  

 3 

  17.06 
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 
elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.  

 3 
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  17.08 Franquia (franchising).  4 
  17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.  4 

  17.10 Planejamento, organização e administração de feiras, 
exposições, congressos e congêneres. 

 3 

  17.11 Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento 
de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

 4 

  17.12 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 
terceiros. 

 4 

  17.13 Leilão e congêneres.  4 
  17.14 Advocacia.  4 
  17.15 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.  4 
  17.16 Auditoria.  4 
  17.17 Análise de Organização e Métodos.  4 
  17.18 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.  4 
  17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 236,42 4 
  17.20 Consultoria e assessoria econômica ou financeira.  4 
  17.21 Estatística.  4 
  17.22 Cobrança em geral. 214,98 4 

  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).  

 

4 

  17.24 Apresentação de palestras, conferências, seminários e 
congêneres.  4 

  17.25 

Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda 
e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, 
periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). 
 

 4 

  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.  

  

  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.  

 3 

  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.  

  

  19.01 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos 
de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, 
prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e 
congêneres. 

 4 

  20. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de 
terminais rodoviários, ferroviários e metroviários.    

  20.01 
Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 
rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

 4 
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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 
de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, 
movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, 
serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e 
congêneres. 

 4 

  20.03 
Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 
movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas 
operações, logística e congêneres.  

 4 

  21. Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.   
  21.01 Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.  4 
  22. Serviços de exploração de rodovia.   

  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.  

 5 

  23. Serviços de programação e comunicação visual, desenho 
industrial e congêneres.    

  23.01 Serviços de programação e comunicação visual, desenho 
industrial e congêneres.   4 

  24. Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 
sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.    

  24.01 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 
sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.   4 

  25. Serviços funerários.   

  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. 

 3 

  25.02 Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de 
corpos cadavéricos.  5 

  25.03 Planos ou convênio funerários.  4 
  25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.  4 
  25.05 Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.  4 

  26. 

Serviços de coleta, remessa ou entrega de 
correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, 
inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; 
courrier e congêneres.  

  

  26.01 
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e 
suas agências franqueadas; courrier e congêneres.  

 4 

  27. Serviços de assistência social.   
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  27.01 Serviços de assistência social.  4 

  28. Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer 
natureza.   

  28.01 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.  4 
  29. Serviços de biblioteconomia.   
  29.01 Serviços de biblioteconomia.  4 
  30. Serviços de biologia, biotecnologia e química.   
  30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química.  4 

  31. Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 
mecânica, telecomunicações e congêneres.   

  31.01 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 
mecânica, telecomunicações e congêneres.  3 

  32. Serviços de desenhos técnicos.   
  32.01 Serviços de desenhos técnicos.  4 

  33. Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, 
despachantes e congêneres.   

  33.01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, 
despachantes e congêneres.  245,52 4 

  34. Serviços de investigações particulares, detetives e 
congêneres.   

  34.01 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.  4 

  35. Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, 
jornalismo e relações públicas.   

  35.01 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 
relações públicas.  4 

  36. Serviços de meteorologia.   
  36.01 Serviços de meteorologia.  4 
  37. Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.   
  37.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.  4 
  38. Serviços de museologia.   
  38.01 Serviços de museologia.  4 
  39. Serviços de ourivesaria e lapidação.   

  39.01 Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for 
fornecido pelo tomador do serviço).   4 

  40. Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.   
  40.01 Obras de arte sob encomenda.  4 
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A N E X O      I I  
 
 

Constante do Artigo 124, da Lei Complementar no 03 de 31/12/2.002. 
  
 
 
NATUREZA DA ATIVIDADE     - ALVARÁ DE PAREDE -                  VALORES  EM R$ 
 
1 – Indústria......................................................................................... 50,56   
 
2 - Produção agropecuária................................................................... 40,32 
 
3 – Comércio......................................................................................... 35,77 
 
4 - Estabelecimentos prestadores de serviços......................................  35,77   
 
5 - Diversões Públicas........................................................................... 96,22  
 
6 - Profissionais autônomos................................................................... 42,55 
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A N E X O      I I I 
 

Constante do Artigo 124, § único, da Lei Complementar no 03 de 30/12/2.002. 
 

NATUREZA DA ATIVIDADE - LOCALIZAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - VALORES EM REAIS 
 

01 – indústrias  10100   ..............................................................           441,82 
  
até 50 empregados  10101........................................... ...............  441,82 
de 51 até 150 empregados 10102 ...............................................   883,66 
acima de 151 empregados 10103 ...............................................            1.103,36 

 
02 - produção agropecuária 10200.............................................             640,06 
granjas (aves, ovos, suínos) 10201 e outras fabricações ...........     640,06 
outros ..........................................................................................   640,06   
 
03 – comércio 10300.....................................................................  640,06 
 
I - venda de gênero alimentícios em geral: 10300 – 640,06 
Supermercados 10301 ................................................................   640,06 
Mercearias 10302 ........................................................................   226,87 
Empórios 10303 .................................................... ......................    226,87  
Quitandas 10304 .........................................................................   219,71 
cereais (exclusivamente) 10305 ..................................................   441,82 
café torrado e moído 10306 ........................................................   639,65 
“varejão” 10307 ...........................................................................   143,30 
mini-mercados 10308 ..................................................................   226,92 
II –gêneros alimentícios:  
bares e lanchonetes 10309 .........................................................   300,92 
restaurantes, churrascarias, pizzarias, choperias 10310 ............   441,82 
sorveterias, sucos em geral 10311 ..............................................   167,21 
botequins 10312 ..........................................................................   95,53 
 
III –tecidos e confecções em geral 
tecidos, roupas feitas, tapetes e calçados 10313 ........................   458,55 
tecidos e roupas feitas 10314......................................................   640,06 
roupas feitas 10315 .....................................................................   425,13 
roupas feitas e calçados 10316.....................................................  441,82 
tecidos 10317 ..............................................................................   417,94 
calçados 10318 ...........................................................................   329,57 
materiais esportivos 10319..........................................................   406,03 

 
IV - peças e acessórios: 10320 – 692,62 
de veículos automotores 10321 ..................................................     692,92 
demais veículos 10322 ................................................................     692,92 
peças usadas 10323 ...................................................................    448,81 
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V - postos de gasolina 10324 ......................................................     754,67 
 
VI - eletrodomésticos, materiais p/escritórios, aparelhos de   som,  
telefônicos, telex, fax 10325 ........................................................   441,82 
 
VII - materiais para construção 10326 .........................................     566,01 
VIII - ferragens e semelhantes 10327 .........................................     566,01 
 
IX -  implementos e insumos agrícolas 10328 .............................   329,57 
insumos agrícolas 10329 ............................................................   226,92 
X - veículos automotores 10330 ..................................................    685,41 
 
XI - tintas e materiais elétricos 10331 .........................................    453,77 
 
XII – funerárias 10332 .................................................................    465,71 
 
XIII - móveis, tapetes e cortinas 10333 .......................................    429,87 
 
XIV - carnes, peixes, frios e laticínios 10334 ...............................   181,50  
 
XV - pneus, câmaras e semelhantes 10335 ................................    234,00  
 
XVI – óculos 10336 .....................................................................    226,92  
 
XVII - jóias, relógios e semelhantes 10337 .................................    661,54  
 
XVIII –  livrarias e assemelhados 
bazares, livrarias, papelarias, materiais escolares 10338 ...........    238,83  
armarinhos e semelhantes 10339 ...............................................    441,82 
  
XIX - farmácias, drogarias e farmácias veterinárias 10340 .........   277,01  
 
XX - panificadoras, confeitarias e semelhantes 10341 ................   229,27  
 
XXI - discos e fitas sonoras 10342 ..............................................    226,92  
 

XXII - floriculturas e semelhantes 10343 .....................................   226,92 
XXIII – materiais fotográficos  
fotos c/ venda de material fotográfico, cinematográfico, sonoro 
e semelhantes 10344 ..................................................................    441,82  
fotos s/ venda de material 10345 ................................................   226,92  
material cinematográfico, fotográfico e sonoro 10346 .................   456,15  
locadoras de fitas de “videocassete 10347 .................................   527,80 
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XXIV - molduras, quadros e vidros 10348 ...................................   238,82  
 
XXV -    selarias            
artefatos de couro 10349 ............................................................   234,00   
 
XXVI - artigos de pesca 10350 ....................................................   226,92  
barcos e motores de popa 10351 ................................................               441,82 
 
XXVII - charutaria e tabacaria, revistas e jornais 10352 ..............   219,71  
 
XXVIII - distribuidora atacadista de cigarros, fumos e artigos 
de tabacaria ....................................................................... 10353  709,30  
 
XXIX - distribuidora de bebidas 10354..........................................     709,30 
 
XXX - venda de videogames, videocassetes e similares 10355 .    460,93  
 
XXXI - suprimento p/computadores, impressos e formulários 
 contínuos e acessórios em geral 10356 .....................................    570,81 
 
XXXII - quaisquer outros ramos de atividades comerciais 10357    123,52  
 
04 – estabelecimentos de créditos 10400..................................  709,30 
estabelecimento bancários, de créditos, financiamentos e  
investimentos, de seguros, de capitalização 10401 ....................    709,30  
financeiras 10402 ........................................................................   465,70  
seguradoras 10403 .....................................................................               429,87   
 
05 – hospedagem 10500..............................................................  226,92 
hotéis ................................................................................  10501  226,92  
motéis 10502 ...............................................................................            1.103,36  
pensões e semelhantes 10503 ....................................................   119,36  
 
06 - diversões públicas 10600.....................................................  47,81 
bailes ................................................................................  10601  47,81  
restaurantes dançantes, boates, danceterias e similares 10602 .   491,96  
jogos lícitos de cartas 10603........................................................     597,09  
jogos eletrônicos(por mesa) 10604 .............................................   109,88  
bilhares e quaisquer outros jogos de mesa(por mesa) 10605 .....   42,99  
boliches(por campo) 10606 .........................................................   42,99  
bochas (por campo)10607 ..........................................................   42,99  
tiro ao alvo - a alíquota se refere à taxa diária;  o recolhimento 
será antecipado do total de dias 10608 .......................................   42,99   
circos, parques de diversões - a alíquota se refere à taxa, rodeios 

       diária; o recolhimento será antecipado do total de dias 10609 ...   155,28  
quaisquer outros espetáculos ou diversões não incluídos  
nos itens anteriores - a alíquota se refere à taxa diária; o 
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recolhimento será antecipado do total de dias 10610 .................   59,67  
bilhares 2 mesas 10612.................................................................  83,64 
  
07 - representantes comerciais, corretores, caixeiros,  
viajantes 10700.............................................................................  112,25 
agentes (autônomos)10701.........................................................   112,25  
despachantes, técnicos em contabilidade, contadores, auditores,  
guarda-livros (autônomos)10702 .................................................    150,48  
cobradores (autônomos)10703......................................................  105,08 
médicos, dentistas, veterinários, engenheiros, arquitetos, 
urbanistas, advogados, provisionados, economistas, psicólogos,  
psiquiatras, fisioterapeutas 10704 ...............................................   195,85 

 
08 – escritórios 10800..................................................................  195,85 
escritórios de contabilidade 10801 ..............................................   195,85  
agências de cobrança 10802 ......................................................   195,85  
planejamento e  assistência técnica (assessoria) 10803 ............   238,82  
processamento de dados 10804 .................................................   274,64  
imobiliárias 10805 .......................................................................   453,77  
ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos 
de qualquer natureza: 
1 - auto escolas 10806 ................................................................   441,82  
2 - demais escolas 10807 ...........................................................   515,85  
loteadoras 10808 .........................................................................   918,62  
construtoras em geral e empreiteiras 10809 ...............................     245,97  
pavimentação e terraplanagem 10810 ........................................   491,96  
 
09 - empresas de transportes coletivo: 10900..........................  432,28 
1 – urbanas 10901 ......................................................................     432,28  
2 - rural/urbanas 10902 ...............................................................   341,07  
3 – intermunicipal 10903 .............................................................   432,28  
empresa de transporte de cargas10904 ......................................   340,89  
empresa de turismo10905 ...........................................................   432,28  
empresa de transporte de alunos 10906 .....................................   432,28  
 

10 – armazéns 11000................................................................... 191,09 
armazéns gerais e silos 11001 ....................................................   191,09 
depósitos fechados 11002 ..........................................................   191,09  
depósitos de gasolina, óleo diesel 11003.....................................  709,30  
depósitos de gás liquefeito de petróleo 11004..............................  441,82 
depósitos de doces 11005 ..........................................................   226,92  
outros depósitos 11006 ...............................................................   341,49 
11 – cabeleireiros 11101.............................................................                83,58 
barbeiros, manicuras e pedicuros (padrão I) 11102 ....................       83,58  
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barbeiros, manicuras e pedicuros (padrão II)11103 ....................   114,64  
cabeleireiros, tratamento de pele e outros  serviços de 
salão de beleza 11104 ................................................................   124,22  
banhos, duchas, massagens, ginástica e congênere 11105........  154,86  
 
12 –   laboratórios 11200...............................................................           394,06 
 laboratórios de análises clínicas e eletricidade médica 11201....   394,06  
 laboratórios de prótese dentários 11202.....................................   377,36  

 
13 - estacionamento de veículos 11300...................................   386,86  
 
14 - casas lotéricas 11400................................................. ........   394,06  
 
15 – oficinas 11500......................................................................             186,31 
oficinas mecânicas de veículos automotores 11501....................     186,31  
oficinas de consertos de bicicletas e semelhantes 11502 ...........   69,25  
auto-elétricas 11503......................................................................  150,48  
vulcanização e recauchutagem 11504 ........................................               231,67   
funilarias e pinturas de veículos 11505 .......................................   152,84  
oficinas e consertos de máquinas e implementos agrícolas 11506  143,30  
oficinas mecanográficas ou de refrigeração 11507 .....................   152,84  
retíficas de motores 11508 ..........................................................   468,09  
serviços de torno 11509 ..............................................................   234,00  
mecânicos em geral, vulcanizadores, funileiros,  pintores de  
veículos, torneiros-mecânicos (autônomos)11510 ......................   155,28  
funileiros de utensílios 11511 ......................................................   143,30  
oficinas de consertos de macacos hidráulicos 11512 .................   167,21  
 
16 – ambulantes 11600 .............................................................   71,62  
17 – lavanderias 11700 ..............................................................   71,62  
 
18 - pedreiros, pintores, carpinteiros, eletricistas, encanadores, 
raspadores de tacos e assoalhos, marceneiros, calheiros  
(autônomos) 11800-.......................................................................  66,88 
 
19 –  motoristas e condutores 11900.........................................  76,39 
motoristas autônomos 11901 ......................................................   76,39  
condutores de veículos de tração animal 11902 .........................   47,79 
 
20 – consertos, reformas 12000..................................................  49,28 
conserto de calçados 12001........................................................   49,28  
consertos de aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos 12002 ...   83,58  
consertos de sacarias usadas 12003 ..........................................   83,58  
consertos de veículos de tração animal 12004 ...........................   114,65  
reformas de móveis, estofados e semelhantes 12005.................     119,38  
consertos de jóias e relógios 12006 ............................................   126,57 
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21 – serrarias 12100 ..................................................................   157,60  
 
22 – serralherias 12200 .............................................................   157,60  
 
23 – marmorarias 12300 ............................................................   179,10  
 
24 – máquinas e mercado 12400................................................  472,85 
máquinas de beneficiamento de café e algodão 12401 ..............   472,85  
máquinas de beneficiamento de amendoim e arroz 12402 .........   179,10  
cooperativas 12403 .....................................................................   709,30  
mercador de algodão, café, amendoim e sementes oleaginosas12404  456,15  

 
25 – serviços 12500......................................................................  219,71 
serviços de limpeza e conservação de imóveis 12501 ................   219,71  
serviço limpeza de fossas e similares 12502 ..............................   152,84 
26 - instalações de alta tensão 12600 ......................................   245,97  
 
27 - publicidades e promoções artísticas 12700 ....................   131,36  
organização e planejamento de festas, recepções, 
buffet e congêneres 
I - recolhimento anual 12701 .......................................................   157,60  
II - recolhimento diário 12702 ......................................................   71,62  

 

28 –  equipamentos 12800..........................................................  239,29 
tipografias 12801 .........................................................................      239,29 
off-set 12802 ...............................................................................      219,71  
 
29 - organização jornalística e emissora de radiodifusão 12900  238,82  
 
30 – costureira e outros 13000 – 76,39 
alfaiates 13001 ............................................................................   76,39  
costureiras, bordadeiras, doceiras e churrasqueiros 13002 ........   47,79  
lavadeiras, faxineiras, empregadas domésticas, cozinheiras, 
engraxates 13003 ........................................................................   47,79  
 
31 - quaisquer outras atividades comerciais, agropecuárias,  
industriais e financeiras não incluídas nesta tabela,   assim     
como quaisquer estabelecimentos de pessoas  físicas  ou 
 jurídicas, que, de modo permanente ou temporário, prestem  
serviços ou exerçam atividades  constantes da lista de  
serviços deste Código não incluído nesta tabela  - 13100 . .........   138,51  
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ANEXO IV 
Constante do Artigo 144, da Lei Complementar no 03 de 30/12/2.002. 

 
A T I V I D A D E Alíquota em Reais 

COMÉRCIO AMBULANTE    Anual                                  diária 
 
amendoim, pipoca, doces         128,15 23,91 
aparelhos elétricos 293,93 71,74 
armarinhos e miudezas 238,79 47,75 
assessórios de veículos 293,93 68,76 
Balaios, cestos, xaxins e vasos barro 119,39 23,91 
bijuterias e pedras não preciosas 119,39 23,91 
Brinquedos 119,39 23,91 
Calçados, bolsas e cintos  119,39 35,77 
Frutas, verduras, cereais, aves e 
legumes  

119,39 23,91 

Jóias e pedras preciosas 337,53 119,33 
Laticínios e conservas  119,39 23,16 
Miúdos de bovinos, caprinos, 
ovinos e suínos 

119,39 23,91 

Móveis 233,22 119,33 
Mudas de plantas 114,46 23,91 
Objetos de metal, louças, artefatos 
de plásticos, de borracha e de fibra 
de vidro  

118,66 23,91 

Peixes 118,66 23,91 
Quadros, molduras, estátuas e 
ornamentos em gessos 

118,66 23,91 

Refrescos, refrigerantes, sorvetes e 
sanduíches 

118,66 23,91 

Relógios 293,93 47,80 
Tecidos, roupas feitas, meias, 
gravatas, lenços, colchas e 
cobertores 

118,66 47,80 

Redes e tapetes 162,71 23,92 
Vassouras, escovas e semelhantes 118,66 23,92 
Artigos não especificados 118,66 23,92 
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A N E X O   V 

 
Constante do Artigo 147, da Lei Complementar no 03 de 30/12/2.002. 

 
 
NATUREZA DA ATIVIDADE  EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES VALORES EM REAIS, PARA 
CÁLCULO DE APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. 

 

1 - construção de qualquer natureza:              

alvenaria 

      I - de 70,1 a 120 m2 - por m2..................................................... 0,44  

     II - de 120,1 a 240 m2 - por m2....................................................  0,51  

    III - de 240,1 a 360 m2 - por m2...................................................  0,56  

    IV - mais de 360 m2 - por m2.......................................................          0,57  

 

madeira 

     I - de 70,1 a 100 m2 - por m2.....................................................  0,33  

  II - mais de 100 m2 - por m2.......................................................  0,44  

 

NOTA: Para efeito de taxação a área de piscina, quando houver, será computada à 

área construída. 

 

2 - demolição - por m2 de área.........................................................  0,29  

 

3 - reforma, reconstrução e acréscimos de área, serão taxadas de  acordo com as 

alíquotas constantes do item construção de qualquer natureza desta tabela 

 

4 - parcelamento de solo: 

de 01 a 10 lotes - por m2.............................................................  0,44  

com mais de 11 lotes - por m2....................................................  0,38  
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A N E X O     V I 
 

Constante do Artigo 153, da Lei Complementar no 03 de 30/12/2002. 
 

A T I V I D A D E alíquota em Reais 
PUBLICIDADE    Anual              semestral                  diária 

1 - publicidade de terceiros, 
afixada na parte externa de 
estabelecimentos industriais, 
comerciais, agropecuários, de 
prestação de serviços e outros 
por anunciante e por m²  

 
 
 
 
 

119,39 

 
 
 
 
 

           71,74 

 
 
 
 
 

11,96 
2 - publicidades: 
No interior de veículos públicos 
não destinados a publicidade 
como ramo de negócios - 
qualquer espécie ou quantidade 
por anunciante 

 
 
 
 
 

185,32 

 
 
 
 
 

119,39 

 
 
 
 
 

15,43 
3 - em veículos destinados a 
qualquer modalidade de 
publicidade, sonoro ou escrita, 
na parte externa - qualquer 
espécie ou quantidade por 
anunciante 

 
 
 
 
 

132,84 

 
 
 
 
 

167,07 

 
 
 
 
 

11,95 
4 - publicidade em placas, 
painéis, cartazes, letreiros, 
tabuletas, faixas e similares, 
colocadas em terrenos, 
tapumes, platibandas, 
andaimes, muros, telhados, 
paredes, terraços, jardins. 
toldos, campos de esportes, 
clubes, associações, qualquer 
que seja o sistema de 
colocação, desde que visíveis 
de quaisquer vias ou 
logradouros públicos, inclusive 
as rodovias, estradas e 
caminhos municipais, estaduais 
ou federais por anunciante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,56 
5 - publicidade por meio de 
projeção de filmes ou similares, 
serviços de som ou panfletagem 
nas vias ou logradouros públicos 
- qualquer quantidade, por 
anunciante 

 
 
 
 
 
 

238,79 

 
 
 
 
 
 

143,36 

 
 
 
 
 

             
             23,92 
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A N E X O   VII 

Constante do Artigo 87, § 2º, da Lei Complementar no 03 de 30/12/2002. 
 
 
NATUREZA DA ATIVIDADE                                 VALORES EM REAIS 

VALOR DO METRO QUADRADO DA MÃO-DE-OBRA 

01 – Tipo Luxo............................................................................... 173,94 

02 – Tipo Boa.................................................................................   90,79 

03 – Tipo Média.............................................................................   40,57  

04 – Tipo Popular...........................................................................   33,49 

05 – Tipo Precária...........................................................................   19,13  

 
ARTIGO 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes, 11 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

CELSO PIRANI PASSOS 
Prefeito Municipal 

 
 

 Publicado e registrado nesta Secretaria Administrativa na data supra e afixado 

em local de costume.  
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DECRETO nº 007/2.021                                                                   Em 07 de janeiro de 2021. 

 

CELSO PIRANI PASSOS, Prefeito Municipal de Alfredo Marcondes, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º -  Ficam nomeados para comporem a Comissão Julgadora Permanente de 

Licitações, desta Prefeitura Municipal, para analisarem e julgarem as propostas 

apresentadas para as: Concorrências, Tomadas de Preços e Convites, de processos de 

compras, obras e Alienações desta Prefeitura Municipal os seguintes membros: 

 

1 – MONAIZE SAVOLDI KIIL AGLIO; CPF: 370.859.358-80 – Presidente;  

2 – ADENIS DA SILVA MARQUES; CPF: 062.027.208-24 – Membro; 

3 – RAIMUNDA APARECIDA CASTRO SANTOS; CPF: 158.826.18-71 – Membro; 

4 – CAROLINA DE CASTRO LOPES; CPF: 333.221.818-20 - Membro 

 

Artigo 2°. Os componentes da Comissão de Licitação desde que não ocupante de cargo 

em comissão, farão jus a gratificação estabelecida na forma da Lei Municipal nº 

2.638/2013.  

Artigo 3°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, na data supra. 

 

Registrada e publicada na Secretária da Prefeitura Municipal aos 11 de janeiro de 2.021. 

 

_______________________________ 

Celso Pirani Passos 

Prefeito Municipal 
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DECRETO nº 010/2.021                                                                   Em 11 de janeiro de 2021. 

 

 

Celso Pirani Passos, Prefeito Municipal de Alfredo Marcondes, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais e, 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º -  Nomear os componentes da Equipe de Pregão, para realização dos pregões 

desta Prefeitura Municipal os seguintes membros: 

 

1 – SANDRA VASCONCELOS MARTINS; CPF: 121.113.778-30 – Pregoeira;  

2 – VIVIANE MARQUES CALDERAN; CPF: 141.800.378-66– Membro. 

3 – ROBERTA TROMBETA OLIVEIRA DE CURCIO; CPF: 217.195.298-92 – Membro; 

4 – SOLANGE DE LIMA SAMPAIO; CPF: 164.646.008-18 – Membro. 

 

Artigo 2°. Os componentes da Equipe de Apoio,  desde que não ocupante de cargo em 

comissão, farão jus a gratificação estabelecida na forma da Lei Municipal nº 2.638/2013.  

Artigo 3°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, na data supra. 

 

Registrada e publicada na Secretária da Prefeitura Municipal aos 11 de janeiro de 2.021. 

 

 

_______________________________ 

Celso Pirani Passos 

Prefeito Municipal 

 

15/01/2021 Ano IV | Edição nº639 |  Município de Alfredo Marcondes – Estado de São Paulo / Certificado por Sidneia  Oliveira Santos Petinati

	Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

34/37



Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
www.alfredomarcondes.sp.gov.br | Rua Osvaldo Cruz, 401 - Centro - 19180-000 | Tel.: (18) 3266-4090

IMPRENSA OFICIAL Administração

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes 

Rua Osvaldo Cruz, 401 - Centro - Alfredo Marcondes-SP 
Fone/Fax-(18) 3266-4090  

 

 

PORTARIA Nº 026/2.021 
    

 

Alfredo Marcondes, 15 de janeiro de 2021. 

 

Celso Pirani Passos, Prefeito Municipal de Alfredo Marcondes, 

Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe conferem as leis em 

vigor,  

          R E S O L V E :  

 

 ARTIGO 1º) – Exonerar a servidora ADRI HELLEN VITOLLO 

DE AZEVEDO, do cargo Assessor de Assistência social, a partir de 18 de 

janeiro de 2021, sem justa causa. 

 

ARTIGO 2º ) – Esta portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Data Supra. 

 

 

                     Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal, 

15 de janeiro de 2021. 

 

 

 

____________________ 

Celso Pirani Passos 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 025/2.021 
    

 

Alfredo Marcondes, 15 de janeiro de 2021. 

 

Celso Pirani Passos, Prefeito Municipal de Alfredo Marcondes, 

Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe conferem as leis em 

vigor,  

          R E S O L V E :  

 

 ARTIGO 1º) – Exonerar a servidora VERA LUCIA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, do cargo Chefe Municipal da Saúde, a partir de 18 de janeiro 

de 2021, sem justa causa. 

 

ARTIGO 2º ) – Esta portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Data Supra. 

 

 

                     Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal, 

15 de janeiro de 2021. 

 

 

____________________ 

Celso Pirani Passos 

Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes 

Rua Osvaldo Cruz, 401 - Centro - Alfredo Marcondes-SP 
Fone/Fax-(18) 3266-4090  

 

 

PORTARIA Nº. 028/2.021 

     

Alfredo Marcondes, 15 de janeiro de 2021. 

 

CELSO PIRANI PASSOS, Prefeito Municipal de Alfredo Marcondes, Estado de 

São Paulo, usando as atribuições que lhe conferem as leis em vigor,  

 

 

          R E S O L V E :  

 ARTIGO 1º) – Fica revogada para todos os efeitos a portaria nº 083/2019 de 03 

de abril de 2019, que designava o servidor Paulo Sergio Correia da Silva, para exercer a 

função de Assessor de Gabinete, referência 09.    

ARTIGO 2 º ) – O mesmo retornará ao seu cargo de origem, ou seja, Agente de 

controle de Endemias. 

 

ARTIGO 3 º ) – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com 

seus efeitos a partir de 04 de fevereiro de 2021. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Data Supra. 

 

 

                     Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal aos 15 de 

janeiro de 2021. 

 

_______________________ 

Celso Pirani Passos 

Prefeito Municipal 
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