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Cria vagas para cargos efetivos,
alterando

disposição

da

Lei

Municipal n" 13/97, sobre cargos e
salários do Município de Vila Nova
dos Martírios
providências.

e

dá

outras

OPREFEITO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOSMARTÍRIOS, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faço saber atodos os seus habitantes
que aCâmara de Vereadores aprovou eeu sanciono aseguinte Lei:

Artigo r) - Fica criado as vagas para cargos de provimento efetivo previstos
na quantidade que se segue:

• Auxiliar de Serviços Gerais —05 (cinco) vagas, totalizando 79 vagas.

. ^

Artigo 2°) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados

L- as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS

MARTÍRIOS, ESTADO DO MARANHÃO, aos 07 dias do mês de Março de 2003.

:iRA(

Prefeito Municipal

\

LISTA DEISERWÇÓS ANEXA À LEICOMPLEMENAR N® _/03
1 ~ Serviço de informática e cot^ênoes:
1.01 —análise e desenvolvimento de sôstemas

1.02 -programado

1.03 - processamento dè dados e congêneres
1.04 - elaboradode programas de computádores, incluwe dejogoséletrõmcos
1.05 - licendamento ou cesrâò de dirdto de uso de programas de coipputação
1.06 -assessoria e consultoria em informática

1.07 - suportfrtéenico em infonnáíica, inclusive instalado, configuração emanutaido de
programas de conqmtaçSo e bancos de dados
1.08 —planejamento, confècdo, manutenção e atualização de páginas eletrônicas
2
- Serviçosde pesquisas e desenvolvimento de qualquernatureza:
2.01 —serviçosde pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza

w

r .
^

3
—Serviços prestados mediante locação, cessão de dir^o de uso e congênere:
3.01 - cessão de ^reho de uso de marcas e de sinais de propaganda

3^02 - e^qilorado de salões dé festas^ ceíitro de convences, escntórios virtuais, stands,
quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de
diversões, canchas e congêaeres,.para realização de eventos ou negódos de qualquer
-natureza

3.03 —loca^fo, sublocação, aiténdamento, dirèho de passagem ou permissão de uso,

compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, po^es, cabos, dutos e condutos de
qualquer natureza

3.04 - cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário
4

- Senàços de saúde, assistida médicae congêneres:

4.01 - medicina e biomedicina

4.02 - análises clínicas, patologia, èletriddade médica, ladiòterapia, quimioterapia, ültrasonogra^ ressonância magnética, radiòlo^ tomogratia e congêneres
4.03 —hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde,.prontos•socorros, ambulatórios e congêneres
4.04 - mstrumentação cirúrgica
4.05 -acupuntura

4.06 —enfermagem, inchi^e serviçosamoliares
4.07 - serviços fermacêuticos
4;08 —ter^iaocupadonal^-fisioterapia e fonoaudilogia

4.09 - terapias de qualquerespéde destinadas ao tratamento fisico, orgânicoe m^ital

4.10 -mitri^
4.11 -òbstetrida

4.12
4.13
'4:14
4.15
4.16
4.17
4/18
4:19
4.20

-odontologia
—ortóptica
- próteses sob encomenda
- psicanálise
-psicologia
- casas e repouso e recuperação, creches, adlos e congêneres
—Inseminação artifidal, fertilização in vitro e congêneres
- bancostie sangue, Idte, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres
- coleta de sangue, leite, teddos, sêmen, ór^s e materiais biológicos de qualquer
espéde
4.21 - unidade de atendimento, assistênda ou tratamento móvel e congêneres

4.22 - planos de medidna de gn:q)o ou incfividud e convênios para prestação de
asdstiâida médica, hospitalar, odontológica e congêneres

4.23 —oiitros planos de saúde que se cumpra através de serviços de terceiros contratados,
credendados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante
5

incücação do benefídário
—.Sendçosde medicina e assistência veterinária e congêneres:

5.01 -medidna veterinária e zootecnia

5.02 - hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres; na áreaveterinária
5.03 -láboratóiios de análises clinicas na área veterinária

5.04 - inseminação artifidal, fertilização in vitro e congêneres.
5.05 —bancos de sangue e de órgãos e cong^eres

5.06 - coleta de sangue, Idte, teddos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer
' èspéde
5.07 - unidade de atendimento, asdstênda ou tratamento móvel e congêneres

5.08 —guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.
5.09 -planos de atendimento e assistênciamédico-veteiináiia
6
-Serviços de cmdados pessoais, estética, atividadesfisicas e congêneres:
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05

- baibearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
- estètidstas, tratamento de pele, depüação e congêneres.
—banhos, duchas,
massagens e congêneres.
—ginástica, dança, espores, nata^o, artes mardais e demds atividadesfídcas
- c^itros de emagredmento, spa e congêneres

7

- Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção dvil,
manutenção, limpeza, mdo ambiente, saneamento e congêneres:
7.01 - engenharia, agronomia, agíimensura, arquitetura, geoIo^a, urbanismo, paisagismo
e congêneres

7.02 —execução, por administração, emprdtada ou subemprdtada, de obras de construção
dvil, hidr^ca ou elétrica e de outras obras semelhantes, industve sondagem,
perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigado, terraplanagem, pavimentado,

concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o
fomedm^to de mercadorias.produddas.pelo.prestador de serviços fora do local da
•prestadodos-serviços, que fica sujdto ao ICMS)

7.03 - elaborado de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos óiganizadonais e
outros, rèladonados com obras e serviços de engenharia; elaborado de anteprojetos,
projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.
7.04 - demolido
7.05 - reparado, conservado e reforma de edifídos, estradas, pontes, portos e

congêneres (esrceto o fomedmento de mercadorias produzidas pelos prestadores dos
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujdto aolCMS).
7.06 - colocado e instalação de t^etes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de
. parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fomeddo pelo
tomador do serviço.
7.07 - recuperado, raspagem, polimento e lustrado de pisos e congêneres.
7.08 —calafetáção.

7i09 - varrição, coleta, remodo, indnerado, tratamento, redclagem, separação e
destinação final de lixo, rgeitos e outros resíduos quaisquer
7.10 ~ limpeza, manutendo e conservado de vias e logradouros públicos, imóveis,
chanünés pisdnas, parques, jardins e congàieres
7.11 - decoraçãoejardinagem, inclusive corte e poda de árvores
7.12 —controle e tratamento de afluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos,
químicos e biológicos

7.13 - detetização, desinfecção, desinsetizado, imunização, higienização, desratização,
pulverizado e congêneres
ia

7.14 -floKístameiito,reflorestmento,semeadiira, adubaçaoecongênerfô

715 -escoramOTto,coiit0içao de encostas e serviços congêneres

7.16 -^eza ediUgem^rios. portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e
7.17 ^"^^^hamento efiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e

718 ^^^fotogtametria
(inclusive interpretação), cartografi^ m^eam^o,
levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodesicos, geológos,
719

õmentação, mergulho, ^perfilagem, wncret^,

w^nnnhagem pescaria, estifflulaçâo e outros serviços relacionados com a

explorado de petróleo, gás natural ede outros recursos naturais
720 - Ducleaçao ebombardeamento de nuvois e congêneres

, -

8 - S^ços de educação, en^o, orientação pedagó^ca e educaaonal, mstração,
•trráiamento ©avaliação pessoal de qualquer gr^ ounatureza:
8:01-ensinoregalarpréescolar,fimdamental,médiaesi^enor

i- s«

8.02 - instruído, trdnameiito. orientação pedagógica e educacional, a aça
conhedmCTtos de qualquernatureza

9

- Sendços relativos ahospedagem, turismo, vh^ens eçongêner^:
apart-hotás, hotéis residência, reãdnecè-service, suite service,
motéis, pensões e cong&ieres; ocupação por temporada com

. -

901 - HoOTCdagem de qualquer natureza m hotéis, apart-semce condommai^to^

(o valor da áimentí^ egoijeta, quando inchudo no preço da diana, fica sujeito ao
Imposto Sobre Sctvíços)

„ ,

9:02 -ageBdamemo,-orgamzação, promoção, intermedia^ e^execução de programas de
turismo, passáos, viagens, excursões, hospedagens econgên^es

9.03 - guiasde turismo

10 - Serviços deintermediação e cong&ieres:

10.01-.ciéáto,-deplímosrie
-g^iriampnto, corretagem
ou planos
intermediação
de câmbio, ^ seguros, de cartões de
saúde ede
de previdôidapnvada
10.02- agendamento. corretagem ou intermeifiação de títulos em geral, valores
mobiliários e contratos quaisquer

..

.

,

• j j • j .-•.i

10.03- agendamento, conetagem ou intermediação de direitos de propnedade industnal,
artística e literáiia
,
10.04-mercantil
agendamento,
corretagem
ou
mtennediaçâo
de
contratos
de
Oeaâng), de franquia (ftachisnig)e de feturiza^(fe^mg) arrendamento
.
10 05- agendamento, coirêtagem ou intennediação de bm móveis ou imóva^ não

em outros itens ou sübitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de

Bolsas deMercadorias e Futuros,.por quaisquer mdos.
•10:06—agendamento marítimo
10.07-agendamento de notídas

.

10.08- agènctoento de publitídade e propaganda, mdusWe o agenciamento

,

veicúlação por quaisquer mdos

10.09-r^resentação de qualquer natureza, includve comeidal
10.10-distribuição debensde tCTcdros

.

.

11 - Serviços de guarda, estadonamento, annazaiamKito, vi^ancia econgeneres.

11.01- guarda e estadonam^o de vdculos terrestres automotores, de aeronaves e de
embarca^es.

11.02-vi^lânda, segurança ou monitoramento de bens e.pessoas
.11.03—esGoUa, indudve de veículose cargas
1^

11.04-amazenamento, depósfto/<aiea. descarga, ammiaçao eguarda de bens deWW
espéde

12 - SerwçoB dediversões, lazer, entretemmento e congeneres:
12.01-c^jetáculos teatrais

12.02- exibições dnematográfícas
12.03- espetáculos drcfâises

12.04-programas deauifóõrio

12.05parques de diversões, centros de lazer econgêneres
12.06- boates, taxi-dandng e congêneres.

12.07- shouws, ballet, danças, desfila, b^es. óp^s, concertos, recitais, festivais

«

congêneres.
12.08- fraias, expoãções, congressos e congêneres.

12.09- bilhares, bolidies e diversões detrônicas ou nlo
12.10-corridas e competições deammais

„

12:11--coH^edções -esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a
partidpa^o do espectador.
12.12-execu^ de múfflca

t

J

,

.

12.13- produção, mediante ou sem encomenda prévia, de ev^itos, espetáculo^ ^treyis^

shom, ballet, danças, desfiles, bdles, teatros, óperas, concertos, reatais, festivais e

12;14- ^ecimento de música para ambientes fechados ou lâo, mediante tiansnris^ por
qualquer processo.

....

.

12.15-desfiles deblocos carnavalescos oufiilclóricos, trios elétncos e congeneres.

12.16- eidbiçao de filmes^ entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles,
óperas, competiçõesesportivas, dê destreza intelectual ou congêneres

12.17-recreação eaniinação, induáve em^tas eêventos de qualquer natt^eza

13 —Serviços rdâtivos àfimogra^ fotografia, cinemátogrâfia ereprogràfia. ^
13.01- fonografia ou gravado de sons, "incluave trucagem, dublagem, mixagem e
congênoes

13.02- fotografia e dnematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução,
trucageme congêneres

13.03-reprografia, micrófilmagemedigitàlizaçao

.

13.04- compoação g^ca, fotocompoação, clicbdria, ancografia, htografia,
14

fotolitografia
—Serviços relatívos a bensde tercdros:

14.01- lubiificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, coMCrto, restaura^,
blindagem, mamiten^ e conservação de máqiiinas. veiculo^ aparelhos,

equipamentos, motores, élevaÜores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes
onpregada^ que ficam sujdtas aoICMS)

14,(fâ-asàstênoalécmca

14.03- recondidonamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam
sujeitas áo ICMS)
ou regenerado de pnois

14.05- restauração, recondidonamento, acondidonamenlo, .pintura, benefictoento,

lavagem, ser-agem .fingimento, galvanoplastia. anodiz^ão, corte, recorte, poBmento,

plastifícação econgêneres, de objetos quaisquer
^
• i •
14.06- instalação e montagem de aparelhos, máqiünas e èquipamentos, mclusive

montagem indusbial, prestados ao usui^o final, exchidvamente com material por ele
femeddo

. 14.07-colocação d molduras e congêneres

• 14.08- encadernado, gravação edourado de livros, revistas econgêneres

14:09- alfeiataria e costura, quando o material for fornecido pdo usuário final, exòeto
aviam^to

14.10-tinturaria e lavanderia

14.11-tapeçaria ereforma de estofemento em geral
14.12- fuiúlaria e lantemagem

14.13- caipintaria e sénalheria

.

. , .

,

,

15 - Serviços reladonados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados

por instituições financeiias autorizadas a fiincionar pela União ou por quem de

15.01- administração de fiindos qu^uer, de consórdo, de cartão de crédito ou ddiito e
congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados econgêneres.

15 02- abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de mvestimentos e

aplicação e caderneta de poupança, no país e no exterior, bem como amanutenção
das referidas contas ativas e inativas

- - a

-15.03- locação de cofres parôculares, de tenmnàs detrômcos, de tenmnais de

atendimento ede bois eequipamentos em geral
^ ^
15.04- fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade,
atestado de capacidade financdra e congêneres
^
• us
15.05- cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, mclusão
no cadastro de emitentes de cheques sm fimdos - CCF - ou em quaisquer outros
bancos cadastrms

.

-i

^

15.06- etnis^o, reenússão e fornecimento de avisos, conçrovantes e documentos em

geral; abono de iBnnas; coleta eentr^ de documentos, bens evalores; con^caçto
com outra agência ou com a administração central; licen<^ento eletrômco de
-vtículos; -transferênda de veículos; agendamento fidudário ou depositáno,
devolução de bens emcustóifia

15.07- acesso, movimentação, atendimento e consulta a conto em geral, por qualquer
méio ou processo, incluave por telefone, fec-síniile, intemet e telex,
tenmnais de atendimento, inchiâve vinte e quatro horas; acesro outro banco e arede

-compartilhada; -fomedmemo de saldo, extrato e dranais informações rdativas a

\

contasem geral, por qualquer mdo ou processo

15.08- emis^, reemissão, alteração, substituição, cancélmento e regisfro ae contrato de

crédito; estudo, aii^ise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão,

ahemção ou contratação de aval, fiança, anuênda econg^eres
^
-15.09-anmidamento mercantil O^asing) de quaisquer bens, incluàve cessão de direitos e

obrigações, substituição de garantia, alteração, cancd^ento eregstro de contrato, e
defflqis serviços reladonados ao arrendametíto mercantil (leasing)
^
IS.IO- sendços relacionados acobranças, recebimentos ou p^amentos em geral, de títulos
quaisquer, de contas ou camês, de câmbio, de tributos e.por conta de atendimento,
-fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de cames,

'fichas decompensação, impressos e docummitos em geral

^

15.11- devolução de tíúilos, protesto de títulos, sustação de protesta, manutaição de

ti^os,representação de títulos, edemais sendços aeles reiacion^los
15.12-custóífra em geral, inclusive de títulos evalores mobiliários
^
u 15.13- serviços reladonados a operações de câmbio em geral, edição, alteraçao,

-prorrogado, cancelamento e bmxa de contrato de câmbio; ei^são de re^stro de
exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fomedmento e
dc chcqucs dc viagem; fomedmento, transferênda, cancelamento e
demais serviços relativos a carta de crédito de importação, eportação e garantia

recebidas; endo e recebimento de mensagens em geral reladonadas a operações de
câmbio

17

.• %

15.14- fomeámento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão de débito,
cartão salário e congêneres

j

' •

15.15- compensação de cheques e títulos quaisquer, serviços relacionados a deposito,
induàve depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer imo ou
processo, inchirive em terminais eletrônicos e de atradimento

15.16-enüs^o, reenussão, liqddação, aliteração, cancelamento e baixa de ordens de
pagameáto, ordens de cr^to e similares, por qualquer mdo ou processo; semços
relacionados à transferênôa de valores, dados, fiindos, pagamentos e similares,
inclusive entre contas em.geral

-15.17- emissão,-fomedmento, devolução, sustado, cancelamento e oporição de cheques
quaisquer, avulso OU por talão

15.18- serviços rdadonados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria dc imóvel ou obra,
análise técnica ejurídica, emis^o, reenussáio, alter^ão, transferencia erenegociação
de contrato, emissão e reemissão do termo d equitação e demais serviços
relacionados a crédito imobiliário

16 - Serviços dctransporté denatureza munidpal:
16.01-serviços detransporte denatureza municipal

17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comCTcial e
congêneres:

\7.01^ assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta

lista; análise, •exame, pesquisa, coleta, conqiilação e fomedmento de dados e
informações de qtàlquer natureza, inclusive cada^o e similares

17 02- datilografia, estenografía, expediente, secretaria em geral, resposta audível,
redação, edição, interpretação, revisão, tradu^, apoio e infi:a-estrutura
administrativa- &congêneres

17.03- planqamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou
adnmmírãtiva

17.04- recrutamento, agenciamento, seleção ecoloca^ de mão-de-obra ^
17.05- fomedmento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, indudve de
'empregados ou trabalhadora, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de
serviço

17.06- propaganda e piibliddade, indusive promoção de vendas, planqamento de
reiTnpanhas ou sistemas iJe publiddade, elaboração de desenhos, textos e demais
materiais, publicitários
•17'07-fianquia (finnschiang)

17.08-perídas, laudos, exames técnicos e análises técnicas

17.09- plan^amento, organização e administração de ferias, «qiosições, congressos e
congêneres

17.10- organização de festas e recepções; bufê .(exceto o fornecimento de refdção e
-bebidasi,-quefica sujeitoao ICMS)

17.11- administração emgeral, includve de bens e negódos de terceiros
17.12- leilão e congêneres
17.13-advocacia

17.14- arbitragem de qualquer espéde, inclusive jurídica
17.15-auditoria

17.16- análise e organizado e métodos
17.17- atuáiia e cálculos técnicos de qualquer natureza
17J8- contabilidade, includve serviços técnicos e auxiiiares
17.19- consuhoria e assessoría econômica ou financdra
17.20- estatística

17.21- cobrança em geral
is

1
1722- assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, «eleç^
gerendamento de informações, administrado de contas arecéaw ou apagar eem
gerai, reladonados aoperações de feturizaç3o(fectoring)
17 23- apresentação de pakkias, conferências, seminános econgên^es

18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados acontratos de segitfos; ins^

^

avaliação de riscos para acobertura de contratos de seguros; preveni egerencia de
riscos s^ruráv^s e congêneres^

.

_

18 01- serviços de regulação de ãnistros vinculados acontratos de segmos; mspe*^ e
avaliado de riscos para cobertura de contratos de s^uros; prevenção egerencia de
riscos seguráveis e cong^eres

. .* •

19 - Serviços de distribuição evenda de bilhetes edemais produtos de
cartões, püles ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, mclusive os decorrentes de
títulos de capitalizado e congêneres:
« i * •
19 01- serviços de distribuição evenda de bilhetes edemais produtos de loteria, tegos,
• cartões, pules ou cupons de apostas, sortmos. prêmios, inclusive os decorrentes de
títulos de capitalização e congêneres.
. .
20 - Serviços portuários, aeroportuários, fcrroportuános. de termmais rodoviários,
feToviáriosemetroviários:
•
20.01-passageiros,
serviços rd)0(iue
portuários,de embarcações,
ferroportuários,rebocador
utilização
de PO^,
5®
escoteiro
atracação, desatr^o
serviços de praticagem, caparia, armazenagem de qualquCT
acessórios ao largo, serviços de armadores, esUva, conferência, logística

20.02-aeroportuários, utiliza^ de aeroporto, movimento de pa^o^
armazen^em de qualquer natureza, capataria, movimentação de aeronav^,
de apoio aa*oportuários, serwços acessórios, movimentação de mercadorias, logisti

20.03-'^^^e tenhinais rodoviários, ferroviários, m^oviários, movimentação de
pass^eiros, mercadorias, induâve suas operações, lo^stica econgeneres
21 - Serviços de r^jstro píilico, cartórios enotariais;
21.01- serviços de re^stro públicos, cartórios enotariais.
22

-"Serviços de exploração de rodovias:

22 01- serrnços de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuânos,
envolvendo execudío de serviços de conservação, manutendio, melho^entos^para
-adequação de c^acidade esegurança de trânâto, opm^o, motóoraçao, ^stenaa

aos usuários e outros servi^s definidos em contratos, atos de concessão ou de
pemüssão ouem normas ofidds

*23 - Ser^ços"de programação ecomumcação >nsuàl, desenho industrial econgeneres;
23.01serwços de programaçâo ecomunicação visual, desenho
®
.24 - Serviços de chavdros, confecção de carimbos, placas, smalizaçâo visual, banneres,
aderivosecongêneres:

.

24.01- serviços de chaveiios, confec^ de carimbos, placas, sinalizaçao visual, banners,
ádesivos e congêneres.

25

- Serviços funerários:

,

.

-^^25.01- fiinerais^ inclusive foraedmento d caixão, uma ou esquifes; aluguel de c^ela,
transporte do corpo cadavérico; foraedmento de flores, coroas e outros parainentos;
desembaraço de certídão de óbito; fomedmento de véu, essa e outros adornos,
embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de c^veres
25.02- cremação de corpos epartes de corpos cadavéricos
25.03-planos ouconvênios fimeráríos
25.04- manutenção e conservação de jazigos e cenntérios

IO

J

^

i í -

:

_Sem^s de coleta, remessa ou entrega de correspõndênci^ documentos, objetos,
bens ou vãlores, ínclumve pelos corrríos e suas agendas franqueadas^ courner e
congêneres:

.

u-

26.01- serviços de coleta, remessa ou entr^a de correspondêndas, documentos, objetos,
b^ ou valores, inclusive pelos correios e suas agêndais franqueadas; courrier e
congêneres.

27 - Serviçosde asd^ênda sodál:
27.01- sCTviços de asdstência sodal

28 —Serviços de avaliado de bens e serviços de qualquer natureza:
28.01- serviços de avaliado debens e serviços de qualquw natureza.
29

-Serviços de biblioteconomia:

29.01- serviços debibliòteconomia

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química:
30.01-serviços debiologia, biotecnologia e química.

31 _ Serviços técnicos em edificações, eletrômca, eletrotÓCTica, mecâmca,
telecomunicações e congêneres:

, .

«.

31.01- serviços tônicos em edifica^es, èlètíômca, èletrotécmca, mecamca,
telecomunicações e congêneres.

32 - Serviços de desenhos técnicos:
32.01—«er^ços de desdihostécrtícos

33 - Serviços de desembaraço aduandro, comissários, despachantes econgêneres:
33.01— ^viços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes econgêneres.
34 - Serviços deinvestigações particulares, detetives e congêneres:
34.01-serviços deinvestigações particulares, detetives e congêneres.

35 - Serviços de r^rtagem, assessoria de imprensa, jornalismo erelações p^Kcas:
35.01-rerviços de rqwrtagem, assessoria dè imprensa, jornalismo erelações públicas.
36

- Serviços de mêteoròlogia:

36.01- ser^ços demeteoròlo^.
37

- Serviços de artistas, atletas, modelos e maneqiuns:

37i01-serviços deartistas, atletas, modelos e manequins.
38 - Serviços de museologia:
38.01- serviços de museologja.

39

- Serviços de ouriversaiia e lapidação:

39 01— serviços de ouriversaria ela^ndação (quando o material for fomeddo pelo tomador
do serviço).

40

- Serviços relativos a obras de arte sob encomenda:

40.01 - obras de arte sob encomenda.
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