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ESTADO DE SERGIPE 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA 

LEI N° 499/2013 
30 DE SETEMBRO DE 2013 

Dá denominações de logradouros públicos 
ainda inominados e dá outras 
providências; 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO 
DE SERGIPE, no uso das suas atribuições legais: 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Itaporanga 
D'Ajuda aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 0  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dar 
denominações as Ruas Localizadas no Residencial Francisco Sobral Neto 
e Residencial Ana Maria Garcez, situada nesta cidade, que passarão a 
ser denominada da seguinte forma: 

1- 	RUA "A" - Quadra 1 (entrada do Residencial) - GETULIO 
SAVIO SOBRAL 

II- RUA "B" - Quadra II - Doutor JOSE COSTA CAVALCANTE. 

III- RUA "C" - Quadra III - JOÃO SOBRAL GARCEZ SOBRINHO. 

IV- RUA "E" - Quadra IV - MANOEL LUDUVICE. 

V- RUA "G" - Quadra VI - VALMOR KRUGER. 

VI- RUA "1" - Quadro VII - Vereador FRANCINO DE MELO LIMA. 

VII- RUA "F" - Quadra VIII - Vereador JOSÉ PIRES DE ANCHIETA. 

VIII- RUA "J" - Quadra IX - MANOEL CRUZ DOS SANTOS 



Art. 2 0  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 30 
- Revogando-se as disposições em contrario. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Itaporanga D 'Ajuda, 30 de setembro 
de 2013. 
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ESTADO DE SERGIPE 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS QUE IRÃO COMPOR A CESTA BÁSICA. 

Qtde. IIUN IlDescrição 

2 KG AÇÚCAR CRISTAL 1 KG. - Açucar: sacarose de cana obtido da cana 
de açúcar, tipo refinado, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, 
isento de sujidades, parasitas, materias terrosos e detritos animais ou 
vegetais, acondicionado em embalagem primária saco plástico atóxico 
transparente (1kg), com respectiva informação nutricional, data de 
fabricação/validade/lote-embalagem secundaria plástico resistente. 

2 KG ARROZ, PARBORIZADO TIPO 1, LONGO FINO, PACOTE COM 
1 	KG - Arroz: subgrupo parboilizado, tipo 	1, classe longo fino, 
constituídos de grãos inteiros, isento de sujidade e materiais estranhos, 
acondicionado 	em 	embalagem 	primária 	saco 	plástico 	atóxico 
transparente (emb. 1kg), com respectiva informação nutricional, data de 
fabricação/validade/lote- embalagem secundaria plástico resistente 

1 PCT BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR - Biscoito doce sem recheio: 
tipo 	Maria, 	elaborado 	com 	composição 	básica farinha 	de 	trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, outras 
substancias permitidas, acondicionado em embalagem primária plástico 
atóxico transparente de 400g com respectiva informação nutricional, 
data de fabricação/validade/lote e embalagem secundária caixa de papel 
resistente 

1 PCT BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G - Composição 
básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal e 
demais 	substâncias 	permitidas. 	Acondicionada 	em 	pacotes 	de 
poliprepileno, atóxico hermeticamentes vedados com no mínimo de 
400gr, 	embalagem 	devera 	conter 	extremamente 	os 	dados 	de 
identificação e procedência, informação nutricional, numero de lote, 
data de validade, o produto deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. 

2 PCT CAFÉ EM PÓ - Café em Pó homogêneo, torrado e moido, cor castanho 
claro a moderado escuro, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de 
sujidades, acondicionado em almofada de poliester, polietileno ou filme 
boop, sem vácuo com registro da data de fabricação e validade do 
produto estampada no rótulo da embalagem de 500gr. 

KG CHARQUE BOVINO TRAZEIRO - Charque (Traseiro) tipo carne seca 
2 qualidade, acondicionado em embalagem primária de plástico atóxico 
(Kg) 	com 	respectiva 	informação 	nutricional, 	data 	de 	fabricação 
validade/lote, embalagem secundária plástica resistente. 

2 KG FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM 1 KG - Farinha de 
Mandioca , apresentação torrada, seca fina tipo 2, branca, embalagem 
com 1kg, isento de mofos livre de parasitas e substâncias nocivas, prazo 
mínimo de validade de 6 meses a partir da data de entrega. 
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