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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Prefeitura inaugura Praça da
Imigração Japonesa neste sábado

A Prefeitura de Itape-
tininga inaugura neste sá-
bado, às 10 horas, a praça
em homenagem ao centená-
rio da imigração japonesa
no Brasil. Nesta primeira eta-
pa de obras, a administração
municipal efetuou a cons-
trução de duas áreas de cir-
culação, implantou um por-
tal de entrada (Torii), colo-

cou grades de proteção, ilu-
minação especial e tapetes
de gramas típicas japonesas.

Para a segunda fase
de construção, a Praça da I-
migração Japonesa receberá
novas áreas de circulação, lu-
minárias japonesas, obras de
paisagismo e uma ponte li-
gando as duas margens do Ri-
beirão do Chá. Página 16

Escola Técnica Estadual
será construída no Bairro

da Chapadinha
A Prefeitura de Itape-

tininga vai construir o pré-
dio da nova Escola Técnica
Estadual (ETEc) na Avenida
Moisés Nalesso, no Bairro
da Chapadinha. A unidade
oferecerá inicialmente os
cursos técnicos em Confec-

ção Industrial, Enfermagem,
Imagem Pessoal e Secreta-
riado, além do Ensino Médio.

Atualmente a admi-
nistração municipal e o Go-
verno Estadual trabalham na
fase de formalização deste
convênio. Página 16

Estado assina decreto que cria
Ambulatório Médico de Especialidades

O Governo do Esta-
do assinou na quinta-feira
(dia 12) o decreto que cria o
Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) de
Itapetininga. A vinda da uni-
dade para o município tem
por objetivo oferecer aten-
dimento assistencial na área
de consultas ambulatoriais
especializadas e exames de
apoio e diagnóstico.

O ambulatório fun-
cionará na antiga sede do
NGA (Núcleo de Gestão As-
sistencial). Página 15

Cursos do Ceprom/Senai
com matrículas abertas

O Ceprom/Senai
(Centro Educacional Profis-
sionalizante Municipal/
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial) iniciou
na última segunda-feira (dia
16) o período de inscrição
para quatorze cursos. Ao to-
do serão oferecidas por vol-
ta de 200 vagas.

Para efetuar a inscri-
ção, o candidato deve com-
parecer, até dia 4 de julho, à
sede do Ceprom (Rua Age-
nor Vieira de Moraes, 135 –
Vila Arlindo Luz) com RG,
CPF e comprovante de en-
dereço. Caso seja menor, é
necessária a presença do res-
ponsável legal. Página 16

Prefeitura promove
mutirão do Bolsa Família

na Conceição
Página 14
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
        Praça dos Três Poderes, n° 1000 – Jardim Marabá

 _________ESTADO DE SÃO PAULO_______________

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
(TAF) DO CONCURSO PÚBLICO 003/2008
A Prefeitura do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
aprovados no Concurso Público realizado nos dias 25/05, 08/06 e 15/06 de 2008, para os cargos:
Guarda Municipal (Feminino) e Guarda Municipal (Masculino), classificados em ordem decrescente
de média, conforme Edital de Concurso Público 003/2008 de 04 de abril de 2008, a saber:

A relação dos candidatos que não obtiveram aprovação acha-se disponível na sede da Prefeitura do
Município de Itapetininga – SP
Itapetininga - SP, 17 de junho de 2008.
Roberto Ramalho Tavares
Prefeito

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
DO CONCURSO PÚBLICO 003/2008

A Prefeitura do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
aprovados no Concurso Público realizado nos dias 25/05, 08/06 e 15/06 de 2008, para os cargos:
Guarda Municipal (Feminino) e Guarda Municipal (Masculino), após Avaliação Psicológica,
classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso Público 003/2008
de 04 de abril de 2008, a saber:
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Itapetininga - SP, 17 de junho de 2008.
Roberto Ramalho Tavares
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Concurso Público de Provas e Títulos N º 01/2008

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais e pelo que
preceitua o Edital de Concurso Público de Provas e Títulos - Edital n. º 01/2008, com a supervisão dos
membros da Comissão de Concurso, designados pela PORTARIA nº 15 DE 24/01/2008, FAZ SABER que,
tendo em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Concurso Público em tela e não havendo
pendências quanto a recursos administrativos, depois de decorridos os prazos legais, referente aos CARGOS
de Assistente Social, Agente Comunitário de Saúde (por área e micro área); e Agente de Combate às
Endemias, DECIDE:
RATIFICAR E HOMOLOGAR, conforme disposto no respectivo Edital de Concurso Público
Edital n. º 01/2008, o resultado final do concurso público promovido para o provimento dos
cargos acima descritos, na conformidade das publicações efetuadas, ratificando na íntegra a
classificação final divulgada em 13/06/2008.
ITAPETININGA /SP, aos 20 de Junho de 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2007

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o
resultado do Concurso Público para preenchimento dos cargos de: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA
I, DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, SUPERVISOR DE
ENSINO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I - PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS e
SUPERVISOR DE ENSINO - PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme classificação
final divulgada em 12 de abril de 2008.
O concurso tem prazo de validade de dois anos, contados da data desta homologação, podendo ser
prorrogado, a critério da Prefeitura Municipal de Itapetininga, uma única vez e por igual período.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Itapetininga,  19 de junho de 2008
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO 002/2008
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DE CARGOS  DO CONCURSO PÚBLICO

MUNICIPAL  02/2008 REALIZADO NOS DIAS 25/05 E 08/06 DE 2008.
A Prefeitura do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, à vista do Resultado

Final apresentado pela Comissão, HOMOLOGA o Concurso Público n.º 002/2008, para preenchimento
dos cargos: Agente de Apoio Administrativo da Guarda Municipal, Motorista e Agente de Apoio
Administrativo da Guarda Municipal – Portador de Deficiência, realizado nos dias 25/05 e 08/06

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 002/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 003/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

de 2008. A convocação se dará de acordo com as necessidades da administração através de Edital especifico
publicado e através de convocação por carta a ser emitida pela Prefeitura Municipal, via correio com
aviso de recebimento.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Itapetininga – SP, 19 de junho de 2008.
Roberto Ramalho Tavares
Prefeito

EDITAL DE CHAMAMENTO – 001/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados

no Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 004/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 005/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 006/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 007/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 008/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 009/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 010/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 011/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 012/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 013/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 014/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos
habilitados no Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam
munidos dos documentos exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008,
no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse na
Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente de Combate às Endemias – Ref 03
Nome R.G. Classificação
ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA 26.448.432-0 1º
PATRICIA DAS GRAÇAS DE MEIRA 34.887.137-5 2º
JACKELINE MAGDA MORAES DA SILVA 33.130.769-8 3º
CARLOS EDUARDO BACCINI 36.399.867-6 4º
EDUARDO RIBEIRO CIPRIANO 44.744.415-3 5º
VERA LUCIA DE OLIVEIRA BONANOMI 8.646.957-5 6º
APARECIDA DE FATIMA DE C. FOGAÇA 26.574.435-0 7º
ARLINDO ROBERTO DE QUEIROZ FILHO 28.624.961-3 8º
KARINA AP. DA SILVA BARRETO M. LEAL 30.651.080-7 9º
VINICIUS DOS SANTOS LICHT 41.417.626-1 10º
FERNANDO MORAES DA SILVA 40.402.605-9 11º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo. Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 015/2008

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no
Concurso Público nº 001/2008, nos termos do inciso VIII do Artigo 37 da Constituição Federal
(Portador de deficiência), para que compareça munido dos documentos exigidos no referido Edital, no
período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração
de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar
interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente de Combate às Endemias – Ref 03
Nome R.G. Classificação
SERGIO LUIS DA SILVA 21.350.267 20º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 016/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2007, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Professor de Educação Básica I
Nome R.G. Classificação
PATRICIA DE JESUS OLIVEIRA 25.675.804-9 1º
NICOLLE A. DE CARVALHO G. NAVARRO 33.904.390-8 2º
VANESSA FEITOSA RIBEIRO 30.736.722-8 3º
GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA 44.230.771-8 4º
SORAIA CRISTINA SOLDA MARCONDES 22.888.359-3 5º
THALITA PRISCILA PAIVA TRISLTZ 40.293.931-1 6º
EDNEIA PADILHA DOMINGUES PIEDADE 23.279.230-6 7º
GIOVANA BAGGIO SCHUBERT 25.429.342-6 8º
ROSANA APARECIDA MORGADO 40.579.981-0 9º
GISELE CRISTINA DE BARROS 42.655.239-8 10º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 017/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no
Concurso Público nº 001/2007, nos termos do inciso VIII do Artigo 37 da Constituição Federal
(Portador de deficiência), para que compareça munida dos documentos exigidos no referido Edital, no
período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração
de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar
interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Professor de Educação Básica I
Nome R.G. Classificação
ADRIANA APARECIDA C. DE OLIVEIRA 28.324.043 49º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 018/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2007, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Diretor de Educação Básica
Nome R.G. Classificação
GISLENE AP. DA SILVA ROBERTO 24.547.676-3 1º
PATRICIA HILDEN 24.952.641-4 2º
MAILA PENTEADO PADULA 32.727.790-7 3º
TEREZINHA DE JESUS RUIVO DA CRUZ 32.646.475-X 4º
GIANE ZACARIAS DE MELO 22.329.615 5º
SILVIA HELENA NASCIMENTO PEREZ 19.196.364-1 6º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 019/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2007, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Professor de Educação Física

Nome R.G. Classificação
GIOVANNI LARIZZATTI MINALI 34.240.475-1 1º
FABIANA APARECIDA COELHO NUNES 33.202.272-9 2º
JULIANA MACHADO DE MEIRA 35.281.022-1 3º
RUBENS ANTONIO GURGEL VIEIRA 41.342.946-5 4º
HELIO DE LIMA RODRIGUES JUNIOR 28.267.851-7 5º
CASSIANA BATISTA SANTOS 29.943.675-5 6º
NICHOLAS CHRISTOVAM TOGNATO 30.149.699-7 7º
ANA CRISTINA TADIOTO 6.272.797-7 8º
WALKIRIA APARECIDA MULLER 16.146.022-7 9º
FABIO PINHEIRO PINTO 30.427.604-2 10º
ROBERTO GONÇALVES NEVES 18.545.930 11º
FELIPE VIEIRA VICHETTI 34.672.029-1 12º
OSVALDO SHIGUERU OZAKI 13.512.591-1 13º
GIULIANO ALVES 43.225.199-6 14º
CLAUDIA CATARINA DE C. LEITÃO 41.417.126-3 15º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 020/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Motorista – Ref 07
Nome R.G. Classificação
ANTONIO RICARDO SILVA DE LIMA 18.324.872 1º
JOEL DOS SANTOS PEREIRA 5.166.570-8 2º
JOSE ALEXANDRE MOMBERG 23.560.824-5 3º
CLAUDIO JOSE GONÇALVES 32.460.715 4º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 021/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Engenheiro Civil – Ref 11
Nome R.G. Classificação
FABIO BUENO MONTEIRO 27.920.297-0 1º
MARCELO MARQUES DOS SANTOS 20.426.779 2º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 022/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Assistente Social – Ref 11
Nome R.G. Classificação
AMABILE FRANCELI PAGANI RODRIGUES 17.115.630-4 1º
ELIANA MARIA FONTES L. CALDEIRA 7.820.320-X 2º
FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS 29.651.523-1 3º
ANA CAROLINA DE CAMARGO 33.711.476-6 4º
MARIÂNGELA T. GUIMARÃES ANDRIOLO 21.599.921-6 5º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 023/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente de Apoio Administrativo da Guarda Municipal
Nome R.G. Classificação
RENATA AP. MASTROMAURO CORREA 28.045.364-4 1º
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TAIS DAYANE FIORI 46.864.125-7 2º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 024/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref 07
Nome R.G. Classificação
TERESA JUNKO MURAKAMI 8.512.538 1º
FREDERICO DE BACKER M. FERREIRA 40.797.633-4 2º
ANA CLAUDIA TERRA LADEIRA 16.606.317-4 3º
MARIALVA ANDRE DE ALMEIDA 16.359.175-1 4º
ROSELI APARECIDA DE PROENÇA 25.901.356-0 5º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 025/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Escriturário – Ref 05
Nome R.G. Classificação
PEDRO LUIZ TAKAHASHI DE CAMARGO 43.664.117-3 1º
ANDREIA SAMPAIO 32.835.270-6 2º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 026/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Serviços Gerais – Ref 03
Nome R.G. Classificação
JOÃO FOGAÇA SIMÕES 11.047.503 1º
ARNALDO LAZARO MUNHOZ 18.106.912-X 2º
BENEDITO STANOGA 19.638.557 3º
JOSE AUGUSTO DE PAULA S. DA SILVA 44.603.852-0 4º
JOAQUIM DOMINGUES PAES 8.432.065 5º
NILSON DOS SANTOS ASSIS 15.895.288-1 6º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 027/2008
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca as candidatas habilitadas no
Concurso Público nº 001/2007, abaixo relacionados para que compareçam munidas dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 23 à 25 de junho de 2008, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Supervisor de Ensino
Nome R.G. Classificação
GISLENE APARECIDA DA SILVA ROBERTO 24.547.676-3 1º
ANA PAULA FERREIRA BUZZO 19.437.886-X 2º
SAMANTHA GALÃO F. DE C. LADEIRA 40.477.034-4 3º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de junho de 2008.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria da Administração -  Cadastro Imobiliário
Itapetininga, 12 de junho de 2008

EDITAL
A Prefeitura do Município de Itapetininga, através da  Secretaria da Administração no uso de suas

atribuições legais:

Faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que estará cadastrando
os contribuintes proprietários de imóveis que se enquadram nas Leis referentes á isenção de IPTU
(Imposto Predial, Territorial Urbano), nas modalidades: aposentados, pensionistas, ex-combatentes,
produtores rurais, adoção, incapacitados e entidades, para fins de lançamento para o  exercício de
2009, deverão comparecer  ao Paço Municipal, munidos do comprovante de recebimento, residência,
carnê de IPTU/2008 e demais documentos referente as suas isenções, no período de 1 de Julho á 31 de
Agosto do corrente exercício  no horário das 9:00 ás 17:00 horas.
Para maiores informações estaremos a disposição pelo telefone (15) 3376.9600 ramais 9572 e 9573.
Newton Cavalcanti de Noronha
Secretario da Administração

A Secretaria da Administração através do  Setor de Cadastro Imobiliário vem comunicar aos contribuintes
que se enquadram nas Leis de   Isenções de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), que cadastraremos
os mesmos   no período de 01/07 á 31/08 do corrente exercício, no horário das 9:00 ás 17:00 horas,   para
o exercício de 2009, através de requerimento devidamente protocolado na Prefeitura Municipal,  em
todas as  modalidades há necessidade de apresentar o carnê de IPTU do imóvel solicitado e  documentos
conforme relação abaixo:
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Aposentados e Pensionistas Lei 4001/97
-Perceber renda familiar até 2 salários mínimos vigente no país, ou seja até  R$ 840,00 (Oitocentos e
quarenta reais),
-Possuir somente um imóvel  e residir no mesmo,  não poderá possuir imóvel rural,
-Conta recente de água e luz,
-Último Comprovante de recebimento ou Extrato Bancário (constando crédito do benefício do INSS),
-Certidão de Casamento ou Óbito do proprietário.
 Adoção Lei 3631/94
-Termo definitivo de adoção,
-Certidão de nascimento do adotado ou RG,
-Cópia dos documentos pessoais CPF e RG do requerente.
Entidades
-Declaração de utilidade pública,
-Estatuto.
Ex-combatentes
-Certificado ou carteira de participação na revolução de 1932,
-Cópia dos documentos pessoais CPF e  RG (se esposa),
-Último hollerith.
Produtor Rural
-Atestado da Casa da Agricultura,
-Notas Fiscais referente ao imóvel em questão.
Incapacitados
-Perceber renda familiar até 2 salários mínimos vigente no país ou seja até R$ 840,00 (Oitocentos e
quarenta reais),
-Possuir  somente um imóvel e residir no mesmo,
-Cópia  dos documentos pessoais CPF e RG,
-Comprovante de residência (água e luz),
-Laudo do SUS (Sistema Único de Saúde).
Incapacitados Lei 5085/2006 ( portadores de AIDS, Câncer e Insuficiência Renal Crônica):
-Documentos pessoais,
-Comprovante de residência,
-Laudo SUS constando diagnóstico da doença, estágio clinico  atual, CID carimbo e registro do médico no
CRM,
-Quando o imóvel for alugado, apresentar contrato de locação.
Obs: Em todas as modalidades a isenção é somente para o IPTU, as taxas são devidas.
Itapetininga, 12 de junho de 2008
Sandra D. Collaço da Costa - Cadastro Imobiliário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
TERMO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2008 - REF.: PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2008 – Processo nº 4.594/2008
Objeto: Fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Saúde e Unidades Básicas de Saúde. De
posse dos documentos do procedimento licitatório em epígrafe, considerando-se a interposição de pedido
de esclarecimentos pelas empresas Danielle de Oliveira Henrique - EPP e RAVA Embalagens Indústria e
Comércio Ltda., e verificada a necessidade de adequações nas descrições técnicas dos produtos, haja vista
a manifestação da Secretaria da Saúde e a manifestação da Procuradoria Geral do Município, no uso das
atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com a Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações,
ANULO o Pregão Presencial nº 60/2008. Itapetininga, 26 de maio de 2008. ROBERTO RAMALHO
TAVARES Prefeito Municipal.
TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2008
Conforme as justificativas apresentadas pela Secretaria de Obras junto ao Departamento de Transporte
Municipal, solicitando o cancelamento do Pregão Presencial nº 81/2008 Processo nº: 8.047/2008 que
tem como objeto a aquisição de peças para a esteira Fiatallis S – 90 para a Secretaria de Obras, após a
análise das justificativas,OPINAMOS pela REVOGAÇÃO do processo em epígrafe, em conformidade
com as Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002 e posteriores atualizações. O termo de revogação e sua
justificativa estão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações, sendo encaminhado
para as empresas que já enviaram o comprovante de retirada de edital. Qualquer eventual dúvida entrar em
contato pelo telefone (15) 3376-9552.  Itapetininga, 12 de junho de 2008. ROQUE LUIZ LOPES DE
ANDRADES Pregoeiro Oficial.
AVISO DE EDITAL
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 10/2008
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Itapetininga PROCESSO N°: 13.912/2008 OBJETO: Contratação
de empresa para ministrar curso de capacitação para Professores do Ensino Infantil, conforme descrito no anexo
I do edital. MODALIDADE: Tomada de Preços nº 10/2008. ENCERRAMENTO: DIA 14/07/2008 às 09:45 horas.
O EDITAL estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br. Maiores Informações pelo Telefone
(015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou correio. Itapetininga, 20 de
junho de 2008. NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA Secretário de Administração Decreto n° 410
de 09/05/2008.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vigilância Sanitária Municipal

Despacho da Diretoria – Junho de 2008
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO –AREA DE ALIMENTOS
Prot.822/08 Proc.115/08 Chocolate Aspen  LTDA  Me , Prot.675/08 Proc. 92/08  Luciano  José de
Castilho Me  , Prot.676/08 Proc.0093/08  Maria Cleide de Almeida Itapetininga  Me , Prot.834/08
Proc.116/08 Cicero R. Silva Itapetininga , Prot.927/08 Proc.132/08  Godibel  Distribuidora de  Bebidas
LTDA ,. Prot.859/08  Proc.119/08  Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga.
CADASTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA CANCELADOS – ÁREA DE ALIMENTOS
Proc.605/01  Marco  Antonio  Auricchio – Me .
DEFERIEMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO –ÁREA DA SAÚDE
Prot.943/08  Proc.134/08   Fabiana  Paulosso  Manella  , Prot.945/08  Proc.135/08  Venicio  Loenert  Neto .
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DA SAÚDE
Prot.836/08 Proc.169/00 Clinica Roberto Amaral  S/C Ltda , Prot.801/08 Proc.114/04 Carlos Alberto
Sacco , Prot.1001/08 Proc.115/04 Carlos Alberto Sacco  , Prot.947/08 Proc. 123/06 Priscila Andrea
Monari Baptista  Ferri Medicamento Me ,Prot. 986/08 Proc.0045/05  Celise Camargo  Tambelli  Ribeiro
, Prot. 951/08 Proc.04/2005 Mariana Peretti Furtado de Melo  , Prot.973/08 Proc.298/02   Francisco
Ravacci Neto ,  Prot.967/08 Proc.129/02  Marisa Piccaluga de Almeida  , Prot.915/08Proc.116/02
Lucelia Maria Carvalho  Vieira , Prot.977/08 Proc.050/06 Drogaria Itapetininga Ltda Me , Prot.863/08
Proc.142/99  Katia  Hideko Takahashi , Prot.980 Proc.131/07 Angelina Munhoz Paschoale ,Prot.956/
08 Proc.117/0   Ailton Protasio de Almeida Junior , Prot.955/08 Proc.1444/07  Yunes  José Aybe  ,
Prot.791/08 Proc.1075/02  Marcio H. B. Ribeiro  EPP , Prot .1008/08 Proc.1538/97 Cleide Regina
Zagria , Prot.858/08 Proc.0026/00  Anice Maria Vieira de Camargo Martins , Prot.1038/08 Proc.272/02
Mara Antunes Guimarães Prando.
DEFERIMENTO DE CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÃNCIA SANITÀRIA- AREA DA SAÚDE
Prot.739/08 Proc.200/08 Raquel Isukamoto Caputo .

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – AREA DA SAÚDE
Prot.873/08 Proc.1075/02 Marcio H. B. Ribeiro EPP  - Marcelle  Fernanda  Silva .
BAIXA DE RESPONSABILIDADE  TECNICA— AREA DA SAÚDE
Prot.990/08  Proc.1072/97   Ilson Barbosa Ribeiro Itapetininga  Me ,  Rodrigo Tadeu de Oliveira .
CADASTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA CANCELADOS – AREA DA SAUDE
Proc.636/06  A.C. Carriel  Me , Proc. 0049/07  Fábio  Michel  Fernandes Lotfi ,
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – AREA DE SAUDE
Prot.956/08 Proc.117/04 Ailton Protasio de Almeida  Junior.
RESULTADO DE ÁNALISE FISCAL
Prot. 624/08 Proc.089/08  Produto  Café Torrado e Moido   Dianjo Industria  e Comércio de Alimentos
LTDA .TCA Nº 429 – Produto  - Lote não consta  - Resultado  Insatisfatório .
INDEFERIMENTO  DE  RECURSO
Prot.881/08 Proc.89/08  Dianjo Indústria e Comércio de Alimentos  , Prot.926/08 Proc.122/08 Fabricio
Santos Almenara – Me  .
AUTO DE INFRAÇÃO
Prot.963/08 Proc.136/08  Dianjo Industria  e Comércio  de Alimentos LTDA – AI nº 632/08 ,  Prot.687/
08 Proc.122/08 Fabricio Santos Almenara  Me -  AI  Nº 630.
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE E MULTA
Proc.122/08   Fabricio  Santos Almenara   Me – AIP  Nº 579  ,  Proc. 0089/08 Dianjo Indústria e Comércio
de Alimentos LTDA  - AIP  Nº 580 .
Dr. Fábio dos Santos  Nascimento
Diretor do Depto. de Vigilância Sanitária.
Itapetininga, 21 de junho de 2008

DECRETO Nº 420, DE 10 DE JUNHO DE 2008.
Cria a restrição de uso da área do vazadouro municipal de resíduos sólidos.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando a necessidade de se manter restrição de uso da área do vazadouro municipal de resíduos
sólidos;
Considerando o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado entre a CETESB e a
Prefeitura Municipal de Itapetininga;
Considerando que o perímetro da referida área, seja declarada unidade de conservação municipal; e
Considerando o requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal sob o nº 12.632, de 9 de junho de
2008:
DECRETA
Art. 1º Fica proibido o uso da área do lixão municipal, no bairro Capão Alto, neste Município, para
construções e ou edificações de qualquer natureza.
Art. 2º A área objeto do presente decreto, deverá ser utilizada para a revegetação do seu entorno, de forma
a promover uma barreira e o isolamento visual do sistema.
Art. 3º Após o encerramento do prazo de vida útil do sistema, deverá ser implantado no local, uma
cobertura vegetal com o plantio de grama e ou leguminosas herbáceas, com a finalidade de reposição
vegetal do maciço.
Art. 4º Fica disponível a área para o desenvolvimento de futuros projetos de pesquisa, junto a Universidades
Públicas Estaduais e Federais.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dez dias de junho de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete
Republicado por ter saído com incorreções

PORTARIA Nº 125, DE 16 DE JUNHO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o Protocolado nº 14.040, de 13 de junho de 2008; e
Considerando o Decreto nº. 410, de 09 de maio de 2008, resolve:

Art. 1º Delegar a servidora CRISTIANE DA SILVA CARDOSO, lotada na  Secretaria de Administração, no
âmbito das rotinas de controle de liquidações e pagamentos da Prefeitura Municipal de
Itapetininga, em apoio e em conjunto com o Secretário de Administração, a partir da presente
data, as seguintes responsabilidades formais:
I - Efetuar a análise final e liberação dos processos destinados ao pagamento;
II - Orientar e controlar os procedimentos de pagamento;
III - Realizar diariamente o levantamento dos pagamentos efetuados para o controle dos saldos bancários.
IV - Garantir a emissão e assinar em conjunto com o Secretário de Administração,  cheques e ordens
bancárias na forma prevista em Lei.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 126, DE 16 DE JUNHO  DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 7º da Lei nº 3.006 de 4 de maio de 1990, e
observando a Portaria nº 10/2008, da Câmara Municipal, resolve:
Art. 1º - Nomear para compor o Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI:
Associação Comercial de Itapetininga
Eres Paolo Franciosi
Câmara Municipal
Marcos José Nanini de Oliveira
Prefeitura Municipal
Messias Ferreira Lucio
Paulo Cezar Almeida
Rui Carlos Martins
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 51, de 15 de
fevereiro de 2007.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 127, DE 16 DE JUNHO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, e
Considerando o Protocolado nº 14.023, de 13 de junho de 2008, resolve:
Art. 1º Fica nomeada,  a Sra. Ângela Maria Antunes de Carvalho Tavares, Presidente do Fundo Social de
Solidariedade do Município de Itapetininga.
Art. 2º  O exercício da função de Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município e considerado
serviço público relevante e não remunerado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
MESSIAS FERRERIA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 128, DE 16 DE JUNHO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o disposto na Lei nº 2.339, de 15 de setembro de 1983; e
Considerando o Protocolado nº 14.021, de 13 de junho de 2008, resolve:
Art. 1º Fica constituída a Diretoria do Fundo Social de Solidariedade do Município:
DIRETORIA
PRESIDENTE: ANGELA MARIA ANTUNES DE CARVALHO TAVARES
VICE-PRESIDENTE: DANIELA FERREIRA DE SOUZA ASSUNÇÃO
1º SECRETÁRIO: JÚLIO CESAR DE ALMEIDA
2º SECRETÁRIO: CRISTIANE QUEIROZ AIRES MARTINS
1º TESOUREIRO: MARIA ANGELA MAZZARINO ADAS
2º TESOUREIRO: SÔNIA MARIA RUIZ MATIAZZO
CONSELHO DELIBERATIVO
ROSEMARA PEIXOTO DE CAMARGO
JOANA D’ARC VITTORELLI PIRES
VERA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
SIMONE APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS
MARIA SUMICO TAMURA MARTINS
WILSON CORREA
BERNADETE DE LOURDES MARQUES SAMPAIO CANGELAR
ALCINA MARIA RUBBO DE LUCCA
MARIA SALETE GOMES VIEIRA
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 74, de 12 de abril
de 2005.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
MESSIAS FERRERIA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 129, DE 16 DE JUNHO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de
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suas atribuições legais,
Considerando que a Lei Municipal nº 4.989 de 5 de outubro de 2005, autoriza o Município a celebrar
convênio com o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo –
FUSSESP;
Considerando a necessidade de nomear responsável pelo controle administrativo e financeiro do convênio,
e
Considerando o Protocolado nº 14.022, de 13 de junho de 2008, resolve:
Art. 1º Designar a funcionária Inês Prado, exercente do cargo de Assistente Social, como responsável pelo
Controle Administrativo e Financeiro do Convênio a ser firmado com o Fundo de Solidariedade e
Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo – FUSSESP;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 130, DE 16 DE JUNHO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e com fundamento na Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e de acordo com o
protocolado nº 14.297, de junho de 2008, e
Considerando que de acordo com o artigo 73 da Lei Federal nº 9.504/97, proibir aos agentes públicos,
servidores ou não, condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos
eleitorais;
Considerando que o disposto no inciso IV do referido artigo proibe fazer ou permitir uso promocional
em favor de candidato, partido político ou coligação, resolve:
Art.1º Fica expressamente proibido a quaisquer tipos de manifestações políticas em todos os Setores
Municipais, bem como, distribuição e fixação de adesivos alusivos a candidatos, sob penas da lei.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, afixando-a em todas as repartições
municipais para o devido conhecimento e revogando-se as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
MESSIAS FEREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 131, DE 19 DE JUNHO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei nº 4.807, de 9/12/2003;
Considerando o Convênio celebrado em 31 de março de 2004, entre a Prefeitura de Itapetininga e o
Governo do Estado de São Paulo por sua Secretaria de Segurança Pública; e
Considerando finalmente, os termos do Ofício Nº 22BPMI – 738/100/08, de 10 de junho de 2008 p.p,
do  Comando da 1ª Cia PM – Itapetininga, resolve:
Art. 1º Fica designado o Policial Militar, abaixo relacionado, como agente municipal de trânsito e a
prestar serviço no Município de Itapetininga.
SD PM 975390-7 MOACIR MENDES NOGUEIRA
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 423, DE 18 DE JUNHO DE 2008.
Institui o Regimento Interno dos servidores da Guarda Municipal de Itapetininga, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o que consta da Lei Municipal nº 5.247, de 28 de março de 2008, e
Considerando o requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal sob o nº 14.213, de 17 de junho de
2008:
DECRETA
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° O Regulamento Disciplinar dos servidores da Guarda Municipal de Itapetininga, instituída pela Lei
Municipal nº 5.247, de 28 de março de 2008, tem por finalidade definir os deveres, a conduta, as
recompensas e as infrações disciplinares e respectivas sanções administrativas dos referidos servidores,
além de regular os procedimentos processuais correspondentes.
Art. 2° As disposições desde Decreto aplicam-se aos Guardas Municipais e aos ocupantes de cargo em
comissão da Guarda Municipal;
Parágrafo único. As ocorrências envolvendo Guardas Municipais e demais servidores lotados na Guarda
Municipal serão processadas pela Corregedoria da Guarda Municipal, aplicando-se o disposto neste Decreto,
no que couber.
TÍTULO II
DA HIERARQUIA E DISCIPLINA
Art. 3° São princípios norteadores da disciplina e da hierarquia da Guarda Municipal:
I - a dignidade da pessoa humana;
II -  a cidadania;
III - a justiça;
IV - a democracia;
V - o respeito à coisa pública;
Art. 4° A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Guarda Municipal.
§ 1° Para os fins deste Regulamento, entende-se por hierarquia o vínculo que une os integrantes das classes
da carreira da Guarda Municipal, subordinando os de uma aos de outra, estabelecendo uma escala pela qual
são, uns em relação aos outros, superiores e subordinados.
§ 2° São superiores hierárquicos, ainda que não pertencentes a nenhuma classe da carreira:

I - Prefeito Municipal;
II – Secretário Municipal de Gabinete;
III – Comandante da Guarda Municipal;
IV – Subcomandante da Guarda Municipal;
V – Inspetor Chefe;
§ 3° A hierarquia confere ao superior o poder de dar ordens, inspecionar, supervisionar, e rever decisões em
relação ao subordinado, a quem ela impõe o dever de obediência.
§ 4° A precedência hierárquica, salvo no caso de precedência funcional a que alude o § 2° desde artigo,. terá
precedência o Guarda Municipal:
I – mais antigo no emprego;
II – de maior idade.
CAPÍTULO I
DOS DEVERES DO SERVIDOR
Art. 5 ° São deveres do servidor da Guarda Municipal, além dos demais enumerados neste Regulamento;
I – ser assíduo e pontual;
II – cumprir as ordens superiores,representando à autoridade competente quando manifestamente legais;
III – desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido;
IV – guardar sigilo sobre os assuntos da Administração;
V – tratar com urbanidade os companheiros de serviço e o público em geral;
VI – manter sempre atualizada sua declaração de família, de residência e de domicílio;
VII – zelar pela economia do material do Município e pela conservação do que for confiado à sua guarda
ou utilização;
VIII – apresentar-se convenientemente trajado em serviço e com o uniforme determinado,quando for o caso;
IX – cooperar e manter o espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho;
X – conhecer as leis, decretos, regulamentos e demais legislações que digam a respeito às suas funções;
XI - proceder, pública e particularmente, de forma que dignifique a Guarda Municipal.
CAPÍTULO II
DAS RECOMPENSAS
Art. 6° As recompensas constituem-se em reconhecimento aos bons serviços, atos meritórios e trabalhos
relevantes prestados pelo servidor da Guarda Municipal.
Art. 7° São recompensas da Guarda Municipal;
I – condecorações por serviços prestados;
II – elogios.
§ 1° As condecorações constituem-se em referências honrosas e insígnias conferidas aos servidores da
Guarda Municipal por sua atuação em ocorrências de relevo na preservação da vida, da integridade física
e do patrimônio municipal, podendo ser formalizadas independentemente da classificação de conduta.
§ 2° Elogio é o reconhecimento formal da Administração às qualidades morais e profissionais do servidor
da Guarda Municipal.
§ 3° As recompensas previstas neste artigo serão conferidas por determinação do Comandante da Guarda
Municipal e deverão ser registradas em prontuário.
CAPÍTULO III
DA CONDUTA DO SERVIDOR
Art. 8 ° Para fins disciplinares e para os demais efeitos legais, a conduta do servidor da Guarda Municipal
será considerada:
I – excelente, quando no período de 36 (trinta e seis) meses não tiver sofrido qualquer punição;
II – ótima,quando no período de 24 (vinte e quatro) meses não tiver sofrido pena de suspensão
III – boa, quando no período de 12 (doze) meses não tiver sofrido pena de suspensão;
IV – insuficiente, quando no período de 12 (doze) meses tiver sofrido até 2 (duas) penas de suspensão;
V – má, quando no período de 12(doze) meses tiver sofrido mais de 2 (duas) penas de suspensão.
§ 1° Para a classificação de conduta, 2(duas) advertências equivalerão a 1 (uma) repreensão e 2 (duas)
repreensões a 1 (uma) suspensão.
§ 2° A classificação da conduta do servidor dar-se-á anualmente por ato do Comandante da Guarda
Municipal, de acordo com os prazos e critérios estabelecidos neste artigo.
§ 3° O conceito atribuído à conduta do servidor da Guarda Municipal, nos termos do dispositivo neste
artigo, será considerado para:
I – indicação para participação em cursos de aperfeiçoamento;
II – submissão à participação em programa reeducativo, nas hipóteses dos incisos IV e V do caput deste
artigo, se a soma das penas de suspensão aplicadas for superior a 15 (quinze) dias;
III – progressão na carreira.
§ 4° O servidor que não tiver cumprido os interstícios previstos nos incisos I a IV deste artigo, será
classificado na conduta boa.
Art. 9° O Comandante da Guarda Municipal deverá elaborar relatório anual de avaliação disciplinar do seu
efetivo, a ser enviado ao Secretário Municipal de Gabinete.
Parágrafo único. A avaliação deverá considerar a totalidade das infrações punidas, a tipificação e as
sanções correspondentes, a função do infrator e a localidade do cometimento da falta disciplinar.
Art. 10 Do ato do Comandante da Guarda Municipal que classificar os servidores, caberá recurso, com
efeito suspensivo, dirigido ao Secretário Municipal de Gabinete,
§ 1° O recurso previsto no caput deste artigo deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, contados
da data da publicação do ato impugnado.
§ 2° Da decisão do Secretário Municipal de Gabinete caberá recurso ao Prefeito Municipal, sem efeito
suspensivo, no prazo de 5(cinco) dias, contados da ciência da decisão pelo servidor.
TÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES DISCIPLINARES
CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES
Art. 11 Infração disciplinar é toda e qualquer violação aos deveres funcionais previstos neste Regulamento
e na legislação pertinente pelos servidores da Guarda Municipal.
Art. 12 As infrações, quanto a sua natureza, classificam-se em:
I – leves;
II - médias;
III - graves.
Art. 13 São infrações disciplinares de natureza leve:
I – deixar de comunicar ao superior hierárquico, tão logo possível, a execução de ordem recebida;
II – chegar atrasado, sem justo motivo, a ato ou serviço;
III – deixar o subordinado de cumprimentar superior, uniformizado ou não,neste caso desde que o conheça,
ou de prestar-lhe homenagens ou sinais regulamentares de consideração e respeito, bem como o superior
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hierárquico, de responder ao cumprimento ;
IV - usar uniforme incompleto, contrariando as normas de uso de uniformes, ou vestuário incompatível
com a função;
V - descuidar-se do asseio pessoal ou dos equipamentos e ambiente de trabalho;
VI – comunicar a superior hierárquico infração disciplinar que sabe inexistente;
VII – desempenhar inadequadamente suas funções, por falta de atenção;
Art. 14 São infrações disciplinares de natureza média:
I – deixar de comunicar ao superior imediato ou, na sua ausência, a outro superior, informação sobre
perturbação da ordem pública, logo que dela tenha conhecimento;
II – deixar de prestar informações em processos,quando lhe competir;
III – deixar de encaminhar documento no prazo legal;
IV - dar causa à instauração de processo disciplinar contra alguém, imputando-lhe infração disciplinar de
que o sabe inocente;
V – desempenhar inadequadamente suas funções, de modo intencional;
VI – afastar-se, ainda que momentaneamente, do local em que deva encontrar-se por força de ordens ou
disposições legais sem justo motivo;
VII – deixar de apresentar-se, nos prazos estabelecidos, nos locais em que deva comparecer, sem justo
motivo;
VIII – representar a instituição ou assumir compromisso pela Guarda Municipal em qualquer ato sem estar
legalmente autorizado;
IX – sobrepor ao uniforme insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou políticas ou, ainda
usar indevidamente medalhas desportivas, distintivos ou condecorações;
X - conduzir veículos da instituição sem autorização da unidade competente da Guarda Municipal;
XI – ofender a moral e os bons costumes por meio de atos, palavras ou gestos;
XII – responder de modo desrespeitoso a servidor da Guarda Municipal, ou a qualquer outra pessoa;
XIII – deixar de zelar pela economia do material do Município e pela conservação do que for confiado à
sua guarda ou utilização;
XIV – designar ou manter sob sua chefia imediata, em cargo em comissão ou função gratificada, cônjuge,
companheiro ou companheira ou parente até o segundo grau;
XV – usar qualquer componente do uniforme ou equipamento da Guarda Municipal para atividades que não
sejam de competência da mesma;
XVI – usar uniforme ou equipamento do uniforme quando não estiver em serviço;
XVII – simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever;
XVIII – suprimir a identificação do uniforme ou utilizar-se de meios irregulares para dificultar sua
identificação;
XIX - deixar o superior de punir o autor de qualquer infração;
XX - dificultar ao servidor da Guarda Municipal em função subordinada a apresentação de recurso ou o
exercício do direito de petição;
XXI – entrar ou sair de próprio público municipal, ou tentar fazê-lo com equipamento da Guarda
Municipal, ou usá-los, sem prévia autorização da autoridade competente;
XXII – extraviar ou danificar documentos ou objetos pertencentes ao Município;
XXIII – deixar de cumprir ou retardar serviço ou ordem legal;
XXIV - descumprir preceitos legais durante a prisão ou a custódia de preso;
XXV – usar expressões,jocosas ou pejorativas que expressem preconceito de qualquer natureza;
XXVI – aconselhar ou concorrer para o descumprimento de ordem legal de autoridade competente;
XXVII – dar ordem ilegal ou claramente inexeqüível;
XXVIII – violar ou deixar de preservar local de crime;
XXIX – procurar a parte interessada em ocorrência policial para a obtenção de vantagem indevida;
XXX – deixar de tomar providências para garantir a integridade física de pessoa detida;
XXXI – liberar pessoa detida ou dispensar parte da ocorrência sem atribuição legal:
XXXII – deixar de assumir a responsabilidade por seus atos ou pelos atos praticados por servidores da
Guarda Municipal em função subordinada que agir em cumprimento de sua ordem;
XXXIII – faltar a verdade ou omitir, em qualquer documento, dados indispensáveis ao esclarecimento dos
fatos;
XXXIV – transportar na viatura que esteja sob seu comando ou responsabilidade, pessoas ou material sem
autorização da autoridade competente;
XXXV – deixar de comunicar ato ou fato irregular de natureza grave que presenciar,mesmo quando não
lhe couber intervir;
XXXVI – deixar de comunicar com antecedência a falta, sem motivo justificado, a serviço de que deva
tomar parte;
XXXVII – deixar de exercer autoridade compatível com seu grau hierárquico;
XXXVIII – desrespeitar, retardar ou prejudicar medidas de cumprimento ou ações de ordem judicial,
administrativa ou policial, ou para isso concorrer;
XXXIX – causar ou contribuir para a ocorrência de acidentes no serviço, por negligência, imprudência ou
imperícia;
XL – freqüentar lugares incompatíveis com o decoro da sociedade ou da classe;
XLI – propagar boatos no interior da corporação ou concorrer para tal;
XLII – consentir,quando de serviço,na formação de grupo ou permanência de pessoas junto a seu posto;
XLIII – entrar ou sair da corporação ou posto de serviço, uniformizado ou não, por entrada ou saída não
autorizada para este fim;
XLIV – deixar de portar a identidade, estando ou não uniformizado;
XLV – desrespeitar regras de trânsito e medidas gerais de ordem policial,judicial ou administrativa;
XLVI – deixar de se identificar quando solicitado por autoridades policiais;
XLVII – ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em área de seu trabalho ou sob a jurisdição do Município,
publicações, estampas, filmes ou meios eletrônicos que atentem contra a disciplina ou a moral;
XLVIII – permutar serviço sem permissão da autoridade competente;
XLIX – negar-se a receber uniformes, equipamentos,ou outros objetos que lhe sejam destinados ou devam
ficar em seu poder.
Art. 15 São infrações disciplinares de natureza grave,
I – portar arma de fogo particular ou de terceiros em serviço, mesmo tendo porte;
II – disparar, em serviço, arma de fogo particular ou de terceiros, mesmo tendo porte;
III – guardar arma de fogo, particular ou de terceiros, em veículos ou edifícios públicos;
IV – abandonar o serviço para o qual tenha sido designado;
V – celebrar com o Município contratos, por si ou como representante de outrem;
VI – participar da gerência, administração ou prestar serviços à empresa privada de segurança;
VII – participar da gerência, administração ou prestar serviços a empresas ou entidades que mantenham

relações comerciais com o Município, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas
com a finalidade da unidade em que esteja lotado;
VIII – praticar violência, em serviço ou em razão dele, contra servidores ou particulares, salvo se em
legítima defesa;
IX – maltratar pessoa detida, ou que esteja sob sua guarda ou responsabilidade;
X – abrir ou tentar abrir próprio público municipal sem autorização, exceto em casos de força maior;
XI – ofender, provocar ou desafiar autoridade ou servidor da Guarda Municipal com palavras, gestos ou
ações;
XII – retirar ou empregar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento, material,
objeto, equipamento ou viatura do serviço público municipal, sem ordem dos respectivos responsáveis;
XIII – referir-se depreciativamente em informação, parecer, despacho, pela imprensa, ou por qualquer
meio de divulgação, às ordens legais;
XIV – valer-se ou fazer uso do cargo, emprego ou função pública para praticar assédio sexual ou moral;
XV – divulgar ou contribuir para que sejam divulgados fatos ou documentos afetos a Guarda Municipal, que
possam concorrer para ferir a disciplina, a hierarquia ou comprometer a segurança;
XVI – ameaçar, induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas em processo penal, civil ou
administrativo;
XVII – acumular ilicitamente cargos e empregos públicos, com má-fé;
XVIII – trabalhar em estado de visível embriaguez ou sob efeito de substância entorpecente;
XIX – faltar, por ação ou omissão,com o respeito devido aos símbolos nacionais,estaduais e municipais;
XX – censurar ato de superior hierárquico ou procurar desconsidera-lo,seja entre componentes da Guarda
Municipal,seja entre outras pessoas;
XXI – ter em seu poder ou introduzir, em área de trabalho ou sob jurisdição do Município, armas,
explosivos, material inflamável, substância ou instrumentos proibidos, sem conhecimento ou permissão
da autoridade competente;
XXII – fazer uso, ter em seu poder ou introduzir, em área de seu trabalho ou sob jurisdição do Município,
bebida alcoólica ou substância de efeitos entorpecentes, salvo quando devidamente autorizado;
XXIII – dirigir veículo da Guarda Municipal com negligência,imprudência ou imperícia;
XXIV – coagir ou aliciar subordinados com objetos de natureza político-partidário;
CAPÍTULO II
DAS SANÇÕES DISCIPLINARES
Art. 16 As sanções disciplinares aplicáveis aos servidores da Guarda Municipal são:
I – advertência;
II – repreensão;
III – suspensão;
IV – submissão obrigatória do infrator à participação em programa reeducativo;
V – demissão;
VI – demissão a bem do serviço público;
Parágrafo único. Todas as sanções aplicadas aos servidores da Guarda Municipal deverão constar no
prontuário individual do servidor, indicando a natureza da sanção, autoridade que aplicou a punição e
motivo da punição.
Art. 17 A advertência será aplicada por escrito às faltas de natureza leve.
Art. 18 A pena de repreensão será aplicada, por escrito, ao servidor que for reincidente na prática de
infrações de natureza leve.
Art. 19 A pena de suspensão, por prazo não superior a 60 (sessenta) dias, será aplicada às infrações de
natureza média.
Parágrafo único. A pena de suspensão superior a 15 (quinze) dias sujeitará o infrator, compulsoriamente,
à participação em programa reeducativo, com a finalidade de resgatar e fixar os valores morais e sociais
da Guarda Municipal.
Art. 20 Durante o período de cumprimento da suspensão, o servidor da Guarda Municipal perderá todas as
vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo.
Art. 21 Será aplicada a pena de demissão nos casos de prática de infrações de natureza grave e nas
hipóteses previstas na legislação municipal pertinente.
Art. 22 Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor que;
I – praticar, em serviço ou em razão dele, atos atentatórios à vida e à integridade física de qualquer pessoa,
salvo se em legítima defesa;
II – praticar crime contra a Administração Pública ou contra a fé pública, ou crime previsto nas leis
relativas à segurança e defeso nacional;
III – lesar o patrimônio ou os cofres públicos;
IV – conceder vantagens ilícitas, valendo-se da função pública;
V – praticar insubordinação grave, causando prejuízo ao erário, a particulares ou a outros servidores;
VI – receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por
intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas;
VII – praticar ato de incontinência pública e escandalosa, ou dar-se ao vício de jogos proibidos, quando em
serviço;
VIII - revelar segredos ou informações sigilosas de que tenha conhecimento em razão do cargo, emprego
ou função, desde que o faça dolosamente, com prejuízo para o Município ou qualquer particular.
Art. 23 Considerando as circunstâncias da falta disciplinar e a anterior conduta do servidor, a autoridade
competente poderá abrandar a penalidade, aplicando pena menos severa, desde que devidamente fundamental
a razão da substituição da pena.
Seção I
Da Suspensão Preventiva
Art. 24 O servidor poderá ser suspenso preventivamente, por até 60(sessenta) dias, nas seguintes hipóteses:
I – o afastamento do servidor seja necessário para a apuração da infração a ele imputada:
II – o servidor seja réu em processo criminal em curso, para crimes praticados com violência ou grave
ameaça.
Art. 25 Os processos disciplinares em que haja suspensão preventiva de servidores terão tramitação
urgente e preferencial, devendo ser concluídos no prazo referente ao afastamento preventivo dos
envolvidos, salvo justificativa fundamentada.
§1° Findo o prazo da suspensão, cessarão os seus efeitos, ainda que o processo disciplinar não esteja
concluído.
§2° O Corregedor da Guarda Municipal  providenciará para que os processos disciplinares sejam submetidos
à apreciação do Comandante da Guarda Municipal, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis do
término do período da suspensão preventiva.
§3° Não havendo prazo assinalado, as unidades solicitadas a prestar informações nos processos mencionados
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no “caput” deste artigo, deverão atender às requisições do Corregedor da Guarda Municipal no prazo de 02
(dois) dias úteis.
Art. 26. Durante o período da suspensão preventiva, o servidor perderá as vantagens e benefícios
inerentes ao exercício do cargo, recebendo apenas o salário-base.
§1° Quando do processo resultar a aplicação da pena de suspensão, o período da suspensão preventiva
deverá ser computado, descontando-se os vencimentos do servidor.
§2° Na decisão final que aplicar pena de suspensão deverá constar especificamente os valores pecuniários,
a que o servidor não fará jus, deduzindo o período de cumprimento de suspensão preventiva, se for o caso.
TÍTULO IV
DAS NORMAS GERAIS SOBRE O PROCESSO DISCIPLINAR
CAPÍTULO I
DAS MODALIDADES DE PROCESSOS DISCIPLINARES
Art. 27. São processos disciplinares:
I – de preparação e investigação, a sindicância;
II – do exercício da pretensão punitiva:
a) aplicação direta da penalidade;
b) processo administrativo disciplinar.

CAPÍTULO II
DO RELATÓRIO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR
Art. 28. O relatório de infração disciplinar é uma peça informativa da infração praticada, que deve ser
clara e precisa,contendo os dados capazes de identificar pessoas ou objetos envolvidos, local, data, hora
do fato, circunstâncias e alegações do infrator, quando presente.
Art. 29. O relator de infração disciplinar deverá ser apresentado no prazo de 5(cinco) dias úteis, contados
da constatação ou do conhecimento do fato, à autoridade competente, que dará início imediato à instauração
do processo disciplinar cabível.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 30. A decisão nos processos disciplinares será proferida por despacho devidamente fundamentado da
autoridade competente, no qual será mencionada a disposição legal em que se baseia o ato.
Art. 31. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação de pena de demissão e de demissão a bem do serviço
público, ouvido o Secretário Municipal de Gabinete.
Art. 32 Compete ao Comandante da Guarda Municipal:
I – determinar a instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares;
II – decidir nos casos de:
a) suspensão preventiva;
b) absolvição;
c) penalidades de advertência, repreensão, suspensão e submissão à participação em programa reeducativo;
d) desclassificação da infração ou abrandamento da penalidade de que resulte a imposição de pena de
repreensão ou de suspensão.
Parágrafo único. Das decisões do Comandante da Guarda Municipal previstas neste artigo, caberá à
Secretaria Municipal responsável pela área de Administração de Pessoal a aplicação das penalidades
cabíveis.
Art. 33 Compete ao Corregedor da Guarda Municipal apreciar e encaminhar as representações que lhe
forem dirigidas relativamente à atuação irregular de servidores da Guarda Municipal, bem como propor ao
Comandante da Guarda Municipal a instauração de sindicâncias e processos disciplinares, para apuração de
infrações administrativas.
TÍTULO V
DOS PROCESSOS DISCIPLINARES
CAPÍTULO I
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DO PROCESSO DISCIPLINAR
Art. 34 Extingue-se a punibilidade:
I – pela morte da parte;
II – pela prescrição.
Art. 35 O processo disciplinar extingue-se com o despacho decisório proferido pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O processo, após sua extinção, será enviado à Secretaria Municipal responsável pela área
de Administração de Pessoal, para as necessárias anotações no prontuário e arquivamento, se não for
interposto recurso.
Art. 36 Extingue-se o processo sem julgamento de mérito quando a autoridade administrativa competente
para proferir a decisão acolher da Comissão Processante, nos seguintes casos:
I – morte da parte;
II – ilegitimidade da parte;
III – quando o processo disciplinar versar sobre a mesma infração de outro, em curso ou já decidido.
Art. 37 Extingue-se o processo com julgamento de mérito quando a autoridade administrativa proferir
decisão:
I – pelo arquivamento da sindicância, ou pela instauração do subseqüente processo disciplinar de exercício
da pretensão punitiva;
II – pela absolvição ou imposição de penalidade;
III – pelo reconhecimento da prescrição.
CAPÍTULO II
DA SINDICÃNCIA
Art. 38 A sindicância é o processo disciplinar de preparação  e investigação instaurado quando os fatos não
estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria.
Parágrafo único. O Corregedor da Guarda Municipal, quando tiver notícia de fato tipificado como crime
ou infração disciplinar , enviará a devida comunicação à autoridade competente, se a medida ainda não
tiver sido providenciada.
Art. 39 A sindicância será regida pelo princípio do formalismo moderado, cabendo ao Corregedor direcionar
o processo para o seu mais breve desfecho, determinado a produção das provas necessária à apuração da
infração, bem como a de sua autoria.
Parágrafo único. É garantido ao servidor o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Art. 40 Se o interesse público o exigir, o Corregedor da Guarda Municipal determinará, justificadamente,
o sigilo da sindicância, permitindo o acesso aos autos exclusivamente às partes e seus procuradores.
Art. 41 Quando recomendar a abertura de processo administrativo disciplinar ou a aplicação direta de
penalidade, o relatório da sindicância deverá apontar os dispositivos legais infringidos, bem como a
autoria apurada.
Art. 42 A sindicância deverá ser concluída no prazo de30 (trinta) dias, prorrogável, a critério do Corregedor

da Guarda Municipal, mediante justificativa fundamentada.
CAPÍTULO III
DOS PROCESSOS DISCIPLINARES DE EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Seção I
Da Aplicação Direta de Penalidade
Art. 43 As penas de advertência, repreensão, suspensão por período inferior a 15 (quinze) dias serão
decididas pelo Comandante da Guarda Municipal e aplicadas pela Secretaria Municipal responsável pela
área de Administração de Pessoal, obedecido o procedimento previsto neste Regulamento.
Art. 44 A aplicação da pena será precedida de comunicação por escrito ao infrator, que descreverá os fatos
que constituem a irregularidade a ele imputada e o dispositivo legal infringido, conferindo-lhe o prazo de
3 (três) dias para a apresentação de defesa.
§1° A defesa deverá ser feita por escrito,podendo ser elaborada pessoalmente pelo servidor ou por
defensor constituído na forma da lei, e será mediante contra-recibo, à autoridade competente.
§2° O não acolhimento da defesa ou sua não apresentação no prazo legal acarretará a aplicação das
penalidades previstas no artigo 43, mediante decisão fundamentada, expedindo-se a respectiva Portaria e
providenciando-se a anotação no prontuário do servidor.
Art. 45 Aplicada a penalidade, encerra-se a pretensão punitiva, ficando vedada a instauração de qualquer
outro processo disciplinar contra o servidor apenado com base nos mesmos fatos.
Seção II
Do Processo Administrativo Disciplinar
Art. 46 Instaurar-se-á o processo administrativo disciplinar quando a falta, por sua natureza, puder
determinar a aplicação das penas de suspensão por período superior a 15 (quinze) dias ou demissão.
Parágrafo único. No processo administrativo disciplinar é assegurado o exercício do direito ao contraditório
e à ampla defesa.
Art. 47 São fases do processo administrativo disciplinar:
I – instauração e denúncia administrativa;
II – citação;
III – instrução, que compreende o interrogatório e a produção de provas ;
IV – razões finais;
V – relatório final conclusivo;
VI – encaminhamento para decisão;
VII – decisão.
 Art. 48 O processo administrativo disciplinar será conduzido por Comissão Processante, permanente ou
especial.
Art. 49 O processo administrativo disciplinar será instaurado pelo Presidente da Comissão, com a ciência
dos demais membros, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados do recebimento dos autos pela Comissão
Processante.
 Art. 50 A denúncia administrativa deverá conter obrigatoriamente:
I – a indicação da autoria;
II – os dispositivos legais violados e aqueles que prevêem a penalidade aplicável;
III – o resumo dos fatos;
IV – a ciência de que a parte poderá fazer todas as provas admitidas em Direito e pertinentes à espécie
V – a ciência de que é facultado à parte constituir advogado para acompanhar o processo e defendê-la;
VI – designação de dia, hora e local para o interrogatório,ao qual a parte deverá comparecer,sob pena de revelia;
VII - nomes completos e cargo/emprego dos membros da Comissão processante.
Art. 51 O servidor acusado da prática de infração disciplinar será citado para participar do processo e se
defender.
Parágrafo único. A citação deverá conter a cópia da denúncia administrativa e deverá ser feita com
antecedência de, no mínimo, 03 (três) dias úteis da data designada para o interrogatório.
Art. 52 É assegurado ao denunciado o direito de acompanhar o processo pessoalmente, desde que o faça
com urbanidade, e de intervir nas provas e diligências que se realizarem.
Art. 53 A Comissão Processante promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e
diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas e, quando necessário,recorrerá a técnicos e peritos, de
modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
Parágrafo único. O denunciado será intimado de todas as provas e diligências determinadas, com
antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, sendo-lhe facultado a formulação de quesitos, quando se tratar
de prova pericial, hipótese em que o prazo de intimação será ampliado para 05 (cinco) dias úteis.
Art. 54 Realizadas as provas da Comissão Processante, o denunciado será intimado para indicar, em 03
(três) dias, as provas que pretende produzir.
Art. 55 Encerrada a instrução, dar-se-á vista ao denunciado para apresentação, por escrito e no prazo de
10 (dez) dias, das razões finais de defesa.
Art. 56 Apresentadas as razões finais de defesa, a Comissão Processante elaborará o parecer conclusivo,
que deverá conter:
I – a indicação suscinta e objetiva dos principais atos processuais;
II – análise das provas produzidas e das alegações da defesa;
III – conclusão, com proposta justificada e, em caso de punição, deverá ser indicada a pena cabível e sua
fundamentação legal.
§1° Havendo consenso, será elaborado parecer conclusivo unânime e, havendo divergência, será proferido
voto em separado, com as razões nas quais se funda a divergência.
§2° A Comissão deverá propor, se for o caso:
I – a desclassificação da infração prevista na denúncia administrativa;
II – o abrandamento da penalidade, levando em conta fatos e provas contidos no processo, as circunstâncias
da infração disciplinar e a anterior conduta do servidor;
III – outras medidas que se fazem necessárias ou forem de interesse público.
Art. 57 O processo administrativo disciplinar deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, que
poderá ser prorrogado, a critério do Corregedor da Guarda Civil Municipal, mediante justificativa
fundamentada.
Art. 58 Com o parecer conclusivo os autos serão encaminhados à autoridade competente para decisão, e
após, se for caso, à Secretaria Municipal responsável pela área de Administração de Pessoal para registro
da penalidade.
CAPÍTULO IV
DO JULGAMENTO
Art. 59 A autoridade competente para decidir não fica vinculada ao parecer conclusivo da Comissão
Processante, podendo, ainda, converter o julgamento em diligências para os esclarecimentos que entender
necessário.
 Art. 60 Recebidos os autos, a autoridade competente julgará o processo administrativo disciplinar em 20
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(vinte) dias prorrogáveis, justificadamente, por mais 10 (dez) dias.
Parágrafo único.  A autoridade competente julgará o processo administrativo disciplinar, decidindo,
fundamentadamente:
I – pela absolvição do acusado;
II – pela punição do acusado;
III – pelo arquivamento, quando extinta a punibilidade.
Art. 61° O acusado será absolvido, quando reconhecido:
I – estar provada a inexistência do fato;
II – não haver prova da existência do fato;
III – não constituir o fato infração disciplinar;
IV – não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração disciplinar;
V – não existir prova suficiente para a condenação;
VI – a existência de quaisquer das seguintes causas de justificação:
a) motivo de força maior ou caso fortuito;
b) legítima defesa própria ou de outrem;
c) estado de necessidade;
d) estrito cumprimento do dever legal;
e) coação irresistível.
CAPÍTULO V
DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES
Art. 62 Na aplicação da sanção disciplinar serão considerados os motivos, circunstâncias e conseqüências
da infração, os atendentes e a personalidade do infrator, assim como a intensidade do dolo ou o grau de
culpa.
Art. 63 São circunstâncias atenuantes:
I – estar classificado nas categorias de boa ou excelente conduta, nos termos do artigo 8 °;
II – ter prestado relevantes serviços à comunidade;
III – ter cometido a infração para preservação da ordem ou do interesse público.
Art. 64 São circunstâncias agravantes:
I – estar classificado nas categorias de conduta insuficiente ou má conduta, nos termos do artigo 8°;
II – reincidência em faltas da mesma natureza;
III – conluio de duas ou mais pessoas;
IV – falta praticada com abuso de autoridade;
V – prática simultânea de 2 ou mais infrações;
VI – ter praticado a infração;
a) durante a execução de serviço;
b) na presença de subordinados;
c) com premeditação;
d) em presença de público.
§ 1° Verifica-se a reincidência quando o servidor cometer nova infração depois de transitar em julgado a
decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior.
§ 2° Dá-se o trânsito em julgado administrativo quando a decisão não comportar mais recursos.
Art. 65 O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições,

sendo responsável por todos os prejuízos que,nessa qualidade causar ao erário,por dolo ou culpa, devidamente
apurados.
Parágrafo Único. As cominações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo independentes
entre si.
Art. 66 Na ocorrência de mais de uma infração, serão aplicadas as sanções correspondentes isoladamente.

§ 1° Quando o infrator já houver sido demitido, dispensado ou exonerado do serviço público municipal,
outros processos disciplinares em curso terão seguimento até o julgamento final.
§ 2° Na hipótese do § 1° desde artigo, a penalidade deixará de ser executada em face da extinção do vínculo
funcional, mas o teor da decisão constará do prontuário do infrator.
TÍTULO VI
DOS RECURSOS E DA REVISÃO
Art. 67 Das decisões nos processos disciplinares caberão:
I – pedido de reconsideração;
II – recurso hierárquico;
III – revisão.
Art. 68 As decisões em grau de recurso não autorizam a agravação da punição do recorrente.
Parágrafo único. O pedido de reconsideração e recurso hierárquico poderão ser interpostos apenas uma
vez em cada instância administrativa, e cingir-se-ão aos fatos, argumentos e provas, cujo ônus incumbirá
ao recorrente.
Art. 69 O prazo para interposição do pedido de reconsideração e do recurso hierárquico é de 10 (dez) dias,
contados da data da publicação do ato impugnado ou da ciência do servidor.
Parágrafo único: Os recursos terão efeito suspensivo até o seu julgamento final.
Art. 70 As decisões proferidas em pedido de reconsideração, recurso hierárquico e revisão serão sempre

motivadas e indicarão, no caso de provimento, as retificações necessárias,dispondo sobre os efeitos
retroativos à data do ato ou decisão impugnada.
Art. 71 O pedido de reconsideração deverá ser dirigido à mesma autoridade que houver expedido o ato ou

proferido a decisão e interromperá o prazo para a interposição de recurso hierárquico.
Art. 72 O recurso hierárquico deverá ser dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que tiver
expedido o ato ou proferido a decisão e, em última instância, ao Prefeito.
CAPÍTULO I
DA REVISÃO
Art. 73 A revisão será recebida e processada mediante requerimento quando:
I – a decisão for manifestamente contrária a dispositivo legal ou a evidência dos autos;
II – a decisão se fundamentar em depoimentos, exames periciais, vistorias ou documentos
comprovadamente falsos ou eivados de erros;
III – surgirem, após a decisão, provas da inocência do servidor.
Art. 74 A revisão, que poderá verificar-se a qualquer tempo, será sempre dirigida ao Prefeito, que decidirá
quanto ao seu processamento.
Art. 75 Estará impedida de funcionar no processo revisional a Comissão Processante que participou do
processo disciplinar originário.
Art. 76 Ocorrendo o falecimento do punido, o pedido de revisão poderá ser formulado pelo cônjuge,
companheiro ou companheira ou parente até segundo grau.
Art. 77 No processo revisional, o ônus da prova incumbirá ao requerente e sua inércia no feito, por mais
de 60 (sessenta) dias, implicará no arquivamento dos autos.

Art. 78 Instaurada a revisão, a Comissão Processante deverá intimar o interessado a comparecer para
interrogatório e indicar as provas que pretende produzir.
Art. 79 Julgada procedente a revisão, a autoridade competente determinará a redução, o cancelamento ou
a anulação da pena.
Parágrafo único. As decisões proferidas em grau de revisão serão sempre motivadas e indicarão, no caso
de provimento, as retificações necessárias, dispondo sobre os efeitos retroativos à data do ato da decisão
impugnada, e não autorizam a agravação da pena.
TÍTULO VII
DO CANCELAMENTO DA PUNIÇÃO
Art. 80 O cancelamento de sanção disciplinar consiste na eliminação da respectiva anotação no prontuário
do servidor da Guarda Municipal, sendo concedido de ofício ou mediante requerimento do interessado,quando
este completar,sem qualquer punição
I – 5 (cinco) anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de suspensão;
II – 3(três) anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de advertência ou repreensão.
Art. 81 O cancelamento das anotações no prontuário do infrator dar-se-á por determinação do Comandante
da Guarda Municipal, registrando-se apenas o número e data do ato administrativo que formalizou o
cancelamento.
Art. 82 Concedido o cancelamento, o servidor poderá ter sua conduta reclassificada, desde que observados
os demais requisitos estabelecidos no artigo 8°.
TÍTULO VIII
DA PRESCRIÇÃO
Art. 83 Prescreverá em:
I – 1(um) ano, a falta que sujeite à pena de advertência;
II – 2 (dois) anos, a falta que sujeite à pena de repreensão e suspensão;
III – 5 (cinco) anos, a falta que sujeite à pena de demissão.
Art. 84 A prescrição começará a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência de
fato, ou conduta que possa ser caracterizado como inflação disciplinar.
Art. 85 Interromperá o curso da prescrição o despacho que determinar a instauração de processo de
exercício da pretensão punitiva.
Parágrafo único. Na hipótese do “caput” deste artigo, todo o prazo começa a correr, por inteiro, da data
do ato que a interrompeu.
Art. 86 Se, depois de instaurado o processo disciplinar, houver necessidade de se aguardar o julgamento na
esfera criminal, o feito poderá ser sobrestado e suspenso o curso da prescrição até o trânsito em julgado
da sentença penal, a critério do Comandante da Guarda Municipal.
TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 87 É assegurado ao servidor da Guarda Municipal o direito de requerer informações ou representar,
quando se julgar prejudicado por ato ilegal praticado por superior hierárquico.
Art. 88 Após o julgamento do processo administrativo disciplinar é vedado à autoridade julgadora avoca-
lo para modificar a sanção aplicada ou agrava-la.
Art. 89 O pedido de vista de autos em tramitação, por quem não seja parte ou defensor, dependerá de
requerimento por escrito e será cabível para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse
pessoal desde que esclarecido os fins e razões do pedido e demonstrado que o requerente tem relação com
o processo em curso,.
Parágrafo único. Poderá ser vedada vista dos autos até a decisão final, inclusive para as partes e seus
defensores, quando o processo se encontrar relatado.
 Art. 90 Fica atribuída ao Corregedor da Guarda Municipal competência para apreciar e decidir os pedidos
de certidões e fornecimento de cópias reprográficas, referentes a processos administrativos que estejam
em andamento na Corregedoria da Guarda Municipal.
 Art. 91  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias de junho de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.270, DE 20 DE JUNHO DE 2008.
Autoriza a Prefeitura do Município de Itapetininga a outorgar Concessão de Direito Real de Uso de
Imóvel a empresa Rosângela Miguel Hakim Picinini e Cia Ltda e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura do Município de Itapetininga, autorizada a outorgar a empresa Rosângela Miguel
Hakim Picinini e Cia. Ltda, empresa inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 60.434.123/
0001/62, sediada a Avenida Waldomiro de Carvalho, s/n, Vila Reis, Itapetininga-SP, a título gratuito e pelo
prazo de 30 (trinta) anos, prorrogável por igual período, se houver interesse das partes, independente de
concorrência pública, de acordo com o disposto no Artigo 159, §1º da Lei Orgânica do Município,
Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel de um terreno urbano, de formato irregular, situado na
Avenida Flavio Soares Hungria, Vila Reis, Município e Comarca de Itapetininga/SP, visando a ampliação
de seu parque industrial, com as seguintes medidas e confrontações:
“Inicia junto ao ponto 75, localizado na Avenida Flavio Soares Hungria, distante 171,80 metros da
esquina com a Avenida Valdomiro de Carvalho, na divisa com imóvel s/nº da Avenida Flavio Soares
Hungria, de propriedade de Michel Abraão Neto; deste segue, até o vértice 76, no azimute 97°46’28", em
uma distância de 14,349 metros; defletindo à direita segue até o vértice 77, no azimute 102°06’21", em
uma distância de 10,678 metros; defletindo à direita segue até o vértice 78, no azimute 110°38’22", em
uma distância de 10,849 metros; defletindo à direita segue até o vértice 79, no azimute 117°52’16", em
uma distância de 6,584 metros; defletindo à direita segue até o vértice 80, no azimute 121°25’29", em
uma distância de 38,128 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 81, no azimute 119°23’06", em
uma distância de 11,657 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 82, no azimute 113°39’51", em
uma distância de 11,608 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 83, no azimute 108°03’19", em
uma distância de 11,757 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 84, no azimute 102°05’54", em
uma distância de 11,714 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 85, no azimute 96°10’37", em
uma distância de 11,922 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 86, no azimute 90°29’29", em
uma distância de 11,974 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 87, no azimute 84°11’15", em
uma distância de 12,075 metros, defletindo à esquerda segue até o vértice 88, no azimute 78°06’23", em
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uma distância de 12,248 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 89, no azimute 72°16’05", em
uma distância de 12,410 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 90, no azimute 66°52’58", em
uma distância de 11,265 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 91, no azimute 65°11’01", em
uma distância de 36,695 metros; defletindo à direita segue até o vértice 92, no azimute 70°23’29", em
uma distância de 10,783 metros; defletindo à direita segue até o vértice 93, no azimute 77°50’11", em
uma distância de 10,680 metros; defletindo à direita segue até o vértice 94, no azimute 84°48’20", em
uma distância de 11,113 metros; defletindo à direita segue até o vértice 95, no azimute 92°07’49", em
uma distância de 10,928 metros; defletindo à direita segue até o vértice 96, no azimute 98°54’33", em
uma distância de 10,875 metros; defletindo à direita segue até o vértice 97, no azimute 105°52’59", em
uma distância de 11,012 metros; defletindo à direita segue até o vértice 97A, no azimute 112°19’13", em
uma distância de 26,349 metros, confrontando do vértice 75 ao vértice 97A, com a Avenida Flavio Soares
Hungria; defletindo à direita segue até o vértice 72A,
no azimute 199°52’36", em uma distância de 116,482 metros, confrontando com Terreno Vago, (Área
Remanescente) de propriedade de Reis Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda.; defletindo à direita segue
até o vértice 73, no azimute 275°48’31", em uma distância de 158,716 metros, confrontando com a
Ferrovia Sul Atlântico; defletindo à direita segue até o vértice 74, no azimute 309°25’59", em uma
distância de 143,129 metros; defletindo à direita segue até o vértice 75, início da descrição, no azimute de
359°44’44", em uma distancia de 32,277 metros, confrontando do vértice 73 ao vértice 75, com imóvel
s/nº de propriedade de Michel Abraão Neto, encerrado uma área de 24.200,00 m² ou 2,42 Hectares ou 1
Alqueire”.
Art. 2º A extinção ou dissolução da concessionária, a alteração do destino do imóvel, o descumprimento
das condições instituídas nesta Lei ou nas cláusulas que constarem do Contrato de concessão, bem como
a inobservância de qualquer prazo fixado, implicará na automática rescisão da concessão, revertendo o
imóvel a disponibilidade da Prefeitura e incorporando-o ao seu patrimônio todas as edificações nela
construída, ainda que necessária, sem direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou
indenização, seja a que título for.
Art. 3º Do contrato da Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel deverão constar cláusulas, termos e
condições que assegurem a efetiva utilização do imóvel para os fins a que se destina.
Art. 4º É assegurado à Prefeitura Municipal o direito de a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das
obrigações assumidas nesta Lei e no instrumento de concessão.
Art. 5º Findo o prazo de concessão, a área reverterá, automaticamente, à disponibilidade da Prefeitura
Municipal, independentemente de interpelação judicial.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de junho de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.271, DE 20 DE JUNHO DE 2008.
Dá o nome da Professora Isolina Leonel Ferreira à escola de ensino infantil e fundamental localizada no
Jardim Fogaça e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 49/2008 de autoria dos Vereadores Salvador Antonio dos Santos, Mauri de Jesus Morais

e Hiram Ayres Monteiro Júnior).
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se EMEIF Professora Isolina Leonel Ferreira, a Escola Municipal de Ensino
Infantil e Fundamental localizada no Jardim Fogaça.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de junho de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.272, DE 20 DE JUNHO DE 2008.
Dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 2.503, de 17 de outubro de 1985 e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 2.503, de 17 de outubro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica desafetado dos bens de uso comum do povo, passando a integrar os bens dominiais do
município, um terreno urbano, de formato irregular, localizado no lado par da Rua Doutor Coutinho, na
quadra completada pelas Ruas João dos Santos Silvério Sobrinho, José Fragas, Professor Augusto Graco da
Silveira Santos, João Adolfo e Estevam Larizatti, na Vila Judith, cidade e comarca de Itapetininga, dentro
das seguintes medidas e confrontações: Inicia a descrição junto ao vertice 1, localizado no lado par da Rua
Dr. Coutinho, distante 65,05 metros da esquina com a Rua Profº Augusto Graco dos Santos, na divisa com
imóvel nº 1370 da Rua Dr. Coutinho, de propriedade do Governo do Estado de São Paulo (E.E.P.S.G.
Corina Caçapava Barth); deste segue até o vértice 2, no azimute 200°45’57", em uma distância de 93,37
metros, confrontando com imóvel nº 1370 da Rua Dr. Coutinho, de propriedade do Governo do Estado de
São Paulo (E.E.P.S.G. Corina Caçapava Barth); defletindo à direita segue até o vértice 3, no azimute
295°40’24", em uma distância de 21,79 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 4, no azimute
293°51’32", em uma distância de 19,63 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 5, no azimute
289°00’22", em uma distância de 22,73 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 6, no azimute
286°16’46", em uma distância de 15,82 metros, confrontando do vertice 2 ao vertice 6, com a Rua João
dos Santos Silvério Sobrinho; aí deflete a direita e segue em curva num raio de 9,00 metros numa distancia
de 13,96 metros ate o vertice 7, fazendo esquina entre a Rua João dos Santos Silveiro Sobrinho e a Rua
José Fragas; defletindo à direita segue até o vértice 8, no azimute 15°07’47", em uma distância de 63,78
metros; defletindo à direita segue até o vértice 9, no azimute 20°28’27", em uma distância de 11,80
metros, confrontando do vertice 7 ao vertice 9, com a Rua José Fragas; aí deflete a direita e segue em
curva num raio de 9,00 metros numa distancia 14,18 metros, até o vértice 10, fazendo esquina entre a Rua
José Fragas e Rua Dr. Coutinho; defletindo à direita segue até o vértice 1, início da descrição, no azimute
de 110°46’44", em uma distancia de 86,78 metros, confrontando com a Rua Dr. Coutinho, encerrando a
área de 8.489,43 m².”

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento
vigente, suplementadas se necessárias.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de junho de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.273, DE 20 DE JUNHO DE 2008.
Dá o nome de Centenário da Imigração Japonesa, a Praça localizada as margens do Ribeirão do Chá e dá
outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Passa a denominar-se Centenário da Imigração Japonesa a Praça localizada as margens do Ribeirão
do Chá.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de junho de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

EXTRATO DE  LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, artigo 24
item X e artigo 26 e posteriores alterações, CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONTRATADA: Franciosi Imóveis Ltda  IMÓVEL: Rua Prudente de Moraes, nº 476 Centro
FUNCIONA: Vigilância Sanitária VALOR: R$920,12 por mês. Assinatura Contrato 15/05/2008
Vigência: 15/05/2009 renovável.

EXTRATO DE  LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, artigo 24
item X e artigo 26 e posteriores alterações, CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONTRATADA: Franciosi Imóveis Ltda  IMÓVEL: Rua Padre Albuquerque, nº 379/391 Centro
FUNCIONA: SAMI VALOR: R$1.963,62 por mês. Assinatura Contrato 16/04/2008 Vigência: 16/04/
2009 renovável.

EXTRATO DE  LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, artigo 24
item X e artigo 26 e posteriores alterações, CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONTRATADA: Franciosi Imóveis Ltda  IMÓVEL: Rua Expedicionários Itapetininganos, nº 925
Centro FUNCIONA: Residência do Delegado da Junta Militar  VALOR: R$875,79 por mês. Assinatura
Contrato 22/05/2008 Vigência: 22/05/2009 renovável.

EXTRATO DE  LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, artigo 24
item X e artigo 26 e posteriores alterações, CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONTRATADA: Franciosi Imóveis Ltda  IMÓVEL: Rua Jorge Ozi, nº 658 Centro FUNCIONA:
Instituto Médico Legal  VALOR: R$647,82 por mês. Assinatura Contrato 14/05/2008 Vigência: 14/05/
2009 renovável.

EXTRATO DE  LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, artigo 24
item X e artigo 26 e posteriores alterações, CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONTRATADA: José Roberto Lopes Vieira  IMÓVEL: Rua João Leonel de Medeiros, nº 38 Bairro
do Gramadinho FUNCIONA: Posto da Policia Militar  VALOR: R$300,00 por mês. Assinatura
Contrato 02/05/2008 Vigência: 02/05/2010 renovável.

EXTRATO DE  LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, artigo 24
item X e artigo 26 e posteriores alterações, CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONTRATADA: João Norberto de Almeida e sua mulher Liliane Regina Andrade Cardoso
de Almeida IMÓVEL: Rua: Alberto Ernesto Guinther, nº 81 no Bairro do Rechã - Distrito Rechã
FUNCIONA: Instalação do Posto de Policia Militar no Bairro do Rechã VALOR: R$480,00 por mês.
Assinatura Contrato 01/03/2008 Vigência: 01/03/2011 renovável.
Itapetininga, 19 de Junho de 2008.  Roberto Ramalho Tavares   Prefeito Municipal

Resolução nº. 04/ 2008
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, através de reunião extraordinária realizada no dia
30/04/2008, resolve aprovar por unanimidade o Plano de Ação, referente ao ano de 2008 do SUAS-WEB
do Governo Federal.
Itapetininga, 30 de abril de 2008.
Antônio Etson Brun
Presidente do CMAS

Resolução nº. 05/ 2008
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, através de reunião extraordinária realizada no dia
21/05/2008, resolve aprovar por unanimidade o Plano de Ação, referente ao ano de 2008 do SUAS-WEB
do Governo Federal.
Itapetininga, 21 de maio de 2008.
Antônio Etson Brun
Presidente do CMAS

1º -INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -   Objeto:   Conforme  Portaria  nº. 244  de  11 de  setembro de 2007,  nomeando a Comissão  de
Sindicância,  serão  apurados  possíveis  responsabilidades  com   referência ao acidente, envolvendo o
Veículo VW Gol Special, placas BNZ-1758-Itapetininga, pertencente a Prefeitura Municipal de Itapetininga,
conduzido por J.A.C.D.M., que colidiu com o Veículo Fiat Uno Mille Flex, placas BNZ-1837-Itapetininga,
em nome da Auto Escola Vieira – Itapetininga-ME, que era conduzido pelo aluno C.R.D.P., conforme
Termo Circunstanciado de  Ocorrência  Policial nº.  371/2007 expedido pelo Quarto Distrito Policial de



PÁGINA 14 21 DE JUNHO DE 2008
Itapetininga.
Itapetininga, 17 de junho de 2008.
APARECIDA TELES RODRIGUES
PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA

1º -INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -   Objeto:   Conforme  Portaria  nº. 244  de  11 de  setembro de 2007,  nomeando a Comissão  de
Sindicância,  serão  apurados  possíveis  responsabilidades  com   referência aos fatos relatados em relação
ao Funcionário Público Municipal A.M.F., lotado na Secretaria de Obras, exercendo suas funções na
Garagem Municipal de Itapetininga.
Itapetininga, 17 de junho de 2008.
APARECIDA TELES RODRIGUES
PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Rua Monsenhor Soares, n°66 – Centro – Cep: 18200-009.

Itapetininga - SP
Fones (015)3271-0728 e 3271-7389(telefax)

E-mail: seprem@uol.com.br

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 037, de 27 de Maio de 2.008.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais, e,
Considerando as informações constantes do processo nº. SEPREM / 000468/2008, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, da Lei Municipal n°4297/99 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n°41/2003, com     proventos integrais, a partir de 31-05-2008, a funcionária
EUNICE TEREZA DE OLIVEIRA, Atendente de Consultório Dentário, Referência 07-F, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
Presidente do SEPREM
Republicada por ter saído com incorreção.

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 039, de 28 de Maio de 2.008.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais, e,
Considerando as informações constantes do processo nº. SEPREM / 000470/2008, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, da Lei Municipal n°4297/99 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n°41/2003, com     proventos integrais, a partir de 31-05-2008, a funcionária
SELADIR ALVES CARRIEL, Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-G, lotada na Secretaria
Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
Presidente do SEPREM
Republicada por ter saído com incorreção.

ATOS DO SEPREM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
EDITAL DE DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º 001/2008 DE 05 DE MAIO DE 2008
GERALDO MIGUEL DE MACEDO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...
RESOLVE
I – DEFERIR a inscrição de número 61679 de Amauri Lera dos Santos, RG 9.868.272-6 ao cargo de
“Agente Operacional de Transporte e Apoio” a vista de provimento positivo em fase recursal onde foi
aceito o Laudo Médico que comprova que o candidato é Portador de Necessidades Especiais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Itapetininga – SP, 18 de junho de 2008.
Geraldo Miguel de Macedo
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 538 DE 9 DE JUNHO DE 2008
Altera a Resolução nº 536, de 31 de março de 2008 que extingue o “Auxílio – Encargos Gerais e de
Gabinete” e o “Auxílio Hospedagem” e dispõe sobre a execução de despesas no âmbito da Câmara
Municipal de Itapetininga.
(Projeto de Resolução nº 05/2008 de autoria de todos os Vereadores)
Geraldo Miguel de Macedo, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO:
Art. 1º O caput do art. 4º e o § 2º do art. 4º da Resolução nº 536, de 31 de março de 2008 passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 4º As despesas com estadias e alimentação dos Vereadores e servidores lotados na Câmara Municipal
quando em viagens para outras localidades, quando ocorrerem a serviço do Poder Legislativo e forem
autorizadas pela Presidência da Câmara e pelo Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Itapetininga,
serão custeadas através do pagamento de diárias.
§ 1º .......................................................
§ 2º Não havendo veículos da Câmara Municipal disponíveis para deslocamentos a outras localidades, as
despesas poderão ocorrer da forma disposta no artigo 5º desta Resolução, mediante prévia autorização da
Presidência da Câmara e do Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Itapetininga.
§ 3º a § 5º...............................................”
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua Publicação.
Câmara Municipal, 9 de junho de 2008.
Geraldo Miguel de Macedo
Presidente

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.
Elizabeth Aparecida Ferreira
Diretora Legislativa

DECRETO LEGISLATIVO Nº 436 DE 12 DE JUNHO DE 2008
Dispõe sobre concessão de Medalha de Mérito Doutor Júlio Prestes de Albuquerque ao Senhor Manoel dos
Santos Silvério Neto.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2008 de autoria do Vereador José Benedito Lisboa Rolim)
Geraldo Miguel de Macedo, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1° Fica conferida a Medalha de Mérito Doutor Júlio Prestes de Albuquerque ao Senhor Manoel dos
Santos Silvério Neto
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal, 12 de junho de 2008.
Geraldo Miguel de Macedo
Presidente
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Elizabeth Aparecida Ferreira
Diretora Legislativa

DECRETO LEGISLATIVO Nº 437 DE 12 DE JUNHO DE 2008
Dispõe sobre concessão de Título de Cidadã Itapetiningana a Senhora Haruco Adati Ito
(Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2008 de autoria do Vereador José Eduardo Gomes Franco)
Geraldo Miguel de Macedo, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1° Fica conferido o Título de Cidadã Itapetiningana a Senhora Haruco Adati Ito.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal, 12 de junho de 2008.
Geraldo Miguel de Macedo
Presidente
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Elizabeth Aparecida Ferreira
Diretora Legislativa

A Secretaria da Saú-
de realizou no último sábado
(dia 14) a primeira fase da
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra Poliomielite,
que teve como slogan “Tem
que vacinar, não pode bo-
bear!”. Ao todo, 11.696 cri-
anças foram aos postos de
saúde para receber a dose
de imunização contra a pa-

Mais de 11.500 crianças são
vacinadas contra paralisia infantil

ralisia infantil.
De acordo com levan-

tamento efetuado pela Vigi-
lância Epidemiológica, rece-
beram a vacina 2.193 meno-
res de um ano, 8.954 crian-
ças de um a quatro anos e
549 infantis com cinco anos
ou mais.

Esta campanha foi
voltada para as crianças com

idade entre 0 e 5 anos in-
completos. Na área ur-
bana, o atendimento foi
feito no sábado das 8 às
17 horas e, na zona rural,
das  8  às  16 horas .  A
Prefei tura  de  I tapet i -
ninga, por meio da Secretaria
da Saúde, disponibilizou por
volta 200 pessoas para a
iniciativa.

A Secretar ia  da
Promoção Social realiza
neste  sábado (dia  21)
muti rão para  cadas-
tramento, recadastro e
plantão de dúvidas sobre
o Bolsa  Famíl ia  no
Distrito da Conceição. A
iniciativa acontecerá das
9 às 13 horas na EMEF
Senhora Maria Gomes
dos Santos, localizada à
Rua São Bento, 222.

Este será o sexto
mutirão do Bolsa Família
feito pela Prefeitura de
Itapetininga a beneficiar

Mutirão do Bolsa Família na
Conceição acontece no sábado

áreas distantes do centro
da cidade. Por meio desta
ação,  a  administração
municipal já visitou os
distritos do Rechã (em
duas  opor tunidades) ,
Tupi ,  Gramadinho e
Morro do Al to ,  to ta-
lizando por volta de 450
famílias atendidas.

Para participar da
atividade, os moradores
devem levar RG, CPF,
Título de Eleitor, Carteira
de Trabalho, holerite do
último mês (se estiver
registrado), conta de luz

atualizada e Certidão de
Nascimento dos filhos
menores (crianças de 6
anos e 11 meses precisam
apresentar  também a
Carteira de Vacinação).

Bolsa Família
O Bolsa Família é

um Programa do Governo
Federal de transferência
dire ta  com condicio-
nalidades que beneficia
famílias com renda per
capita de até R$ 120 por
mês.  Em Itapetininga,
mais de 5 mil famílias são
assistidas pela iniciativa.
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O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador (PAT)
de Itapetininga colocou 177
pessoas no mercado de
trabalho em maio. Do total
de contratações, 121 can-
didatos (68,5% dos admi-
tidos) foram recolhidos pelo
setor industrial, 30 pela área
de prestação de serviços
(17%), 16 pela construção
civil (9%) e 10 pelo comércio
(5,5%).

O número de ad-
missões em maio supera em
praticamente 80% o dado
registrado no mesmo perío-
do do ano anterior, quando
foram efetuadas 99 colo-
cações. Nos cinco primeiros
meses do ano, a instituição
contabiliza 702 profissionais
inseridos no mercado de

PAT coloca 177 pessoas no mercado de trabalho em maio
trabalho.

O PAT de Itapeti-
ninga funciona por meio de
convênio entre o Governo
do Estado e a Prefeitura. A
Secretaria de Emprego e
Relações do Trabalho,
ligada à administração
estadual, responsabiliza-se
pela estrutura do Posto e à
Prefeitura cabe a manu-
tenção, oferecimento de
funcionários e local de
atendimento.

A unidade, além de
auxiliar no processo de
intermediação e captação de
mão-de-obra, é responsável
pela emissão de Carteira de
Trabalho, entrada no
seguro-desemprego e orien-
tação trabalhista não-
jurídica, serviços estes

prestados gratuitamente à
população. Somente no
último mês, foram efetuados
5.899 atendimentos – 897
novos inscritos, 2.413
retornos, 1.379 telefonemas
e 1.210 atendimentos na re-
cepção. No ano, são soma-
dos 29.359 atendimentos.

Além do município, a
unidade atende às cidades
de Angatuba, Alambari,
Buri, Guareí, Sarapuí,
Paranapanema, Campina do
Monte Alegre, São Miguel
Arcanjo e Aracaçu. O Posto
está aberto para atendi-
mento ao público de se-
gunda a sexta das 8 às 16:30
horas, na Rua Francisco
Válio, 1295. Mais infor-
mações  pelo telefone (15)
3271-8006.

A Secretar ia  de
Cul tura ,  Espor tes  e
Turismo da Prefeitura de
Itapetininga informa que
a apresentação do grupo
“Comadre Fulo-zinha”
será no sábado (dia 21) às
20 horas na Praça Mare-
chal Deodoro (Largo dos
Amores). O grupo vem

para Itapetininga como
parte da programação do
Circuito Cultural Paulista
– organizado pela
Secretaria Estadual de
Cultura.

A música da “Co-
madre Fulozinha” tem
como base a percussão
e  a s  v o z e s  c o m  u m a

mistura de ritmos como
a ciranda e o baião com
i n f l u ê n c i a s  v a r i a d a s .
Para  i sso ,  são  usados
i n s t r u m e n t o s  c o m o
s a x o f o n e ,  z a b u m b a ,
c a v a q u i n h o ,  v i o l ã o ,
en t re  ou t ros ,  c r i ando
uma linguagem própria
e com personalidade.

Apresentação do Cultural
 Paulista será no sábado

O Governo do Es-
tado assinou na quinta-feira
(dia 12) o decreto que cria o
Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) de
Itapetininga. O anúncio
oficial da vinda da unidade
para o município já havia
sido feito no final de
setembro de 2007, durante
reunião entre represen-
tantes da Prefeitura e do
Executivo Estadual.

Os AMEs são uni-
dades de alta resolubilidade
que contam com modernos
equipamentos, tais como

Ambulatório de Especialidades
 funcionará na antiga sede do NGA

eletrocardiograma, eletro-
encefalograma, teste
ergométrico, raio-X, ultra-
som, mamografia, densito-
metria óssea e eletroneuro-
miografia. Por meio deste
novo sistema de atendi-
mento, o paciente poderá
realizar consulta e exames no
mesmo dia, e, caso neces-
sário, ser encaminhado para
tratamento especializado na
mesma data.

Além de possibilitar
mais agilidade no atendi-
mento e evitar deslo-
camentos desnecessários, o

AME centralizará as
consultas de diversas áreas
médicas. A unidade
funcionará na antiga sede
do NGA (Núcleo de Gestão
Assistencial) e será respon-
sável pelo atendimento de
12 municípios da região.

A vinda do ambu-
latório para o município tem
por objetivo oferecer aten-
dimento assistencial na área
de consultas ambulatoriais
especializadas e exames de
apoio e diagnóstico a
pacientes no âmbito de sua
abrangência.

A equipe de voleibol
masculino e feminino Me-
lhor Idade do Departamento
Municipal de Esportes, Re-
creação e Lazer da Prefeitura
de Itapetininga representou
Itapetininga na cidade de
São José dos Campos na

Voleibol Melhor
Idade representa

Itapetininga em competição
disputa pelos Jogos Esta-
duais do Idoso –JEI.

Os jogos ocorreram
entre os dias 11 e 15 de ju-
nho e Itapetininga não con-
seguiu classificação na mo-
dalidade. No primeiro jogo
(dia 12) contra Franca, o

placar finalizou em 2 a 0 para
a equipe adversária. Já no
dia 13, Itapetininga enfren-
tou o time de Itanhaém, que
levou a melhor, marcando 2
a 1. Ainda, a equipe de
natação conquistou a 14ª
colocação.
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A Prefeitura de Ita-
petininga inaugura neste
sábado (dia 21), às 10 horas,
a praça em homenagem ao
centenário da imigração
japonesa no Brasil. O
evento acontecerá no
próprio local, situado às
margens do Ribeirão do Chá.
Durante a solenidade, além
do descerramento da placa
de inauguração, serão
plantadas mudas de
cerejeira (Sakurá), simbo-
lizando a união entre as
duas nações.

Nesta primeira etapa
de obras, a administração
municipal efetuou a cons-
trução de duas áreas de
circulação, implantou um
portal de entrada (Torii),
colocou grades de proteção,
iluminação especial (super-
poste) e tapetes de gramas
típicas japonesas. Ao todo,
foram investidos por volta
de R$ 80 mil.

Praça homenageia centenário da
imigração japonesa no Brasil

Para a segunda fase
de construção, a Praça da
Imigração Japonesa rece-
berá novas áreas de circu-
lação, luminárias japo-
nesas, obras de paisagismo
lembrando os jardins
orientais e uma ponte
ligando as duas margens do
ribeirão.

A imigração japone-
sa para o Brasil tem como
marco inicial a chegada do
navio Kasato Maru a Santos
no dia 18 de junho de 1908.
A embarcação, proveniente
do porto de Kobe, trouxe os
781 primeiros imigrantes
vinculados ao acordo imi-
gratório estabelecido entre
Brasil e Japão, além de 12
passageiros independentes.

Atualmente vivem
em Itapetininga cerca de 500
famílias descendentes de
japoneses, totalizando
aproximadamente 1.500
pessoas.

O Ceprom/Senai
(Centro Educacional Profis-
sionalizante Municipal/
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial) iniciou
na última segunda-feira (dia
16) o período de inscrição
para quatorze cursos. Ao
todo serão oferecidas por
volta de 200 vagas.

Os cursos disponibi-
lizados são: Autocad 2000
com Leitura e Interpretação
de Desenho Técnico Me-
cânico; Eletricista de Manu-
tenção Industrial Multi-
funcional (intermediário e
avançado); Introdução à

Ceprom/Senai abre inscrição para 14 cursos profissionalizantes
Tornearia Mecânica e
Programação, Operação de
Torno CNC; LAN – Rede de
Computadores; Leitura e
Interpretação de Desenho
T é c n i c o - m e c â n i c o ;
Logística Básica; Mecânico
Industrial Multifuncional
(básico); Metrologia; Mon-
tagem, Configuração e
Manutenção de Micro-
computador; Motivação e
Conscientização para a
Qualidade; NR-10 – Segu-
rança em Instalações e
Serviços com Eletricidade;
Operador de Empilhadeira;
Solidworks (básico); e Téc-

nica de Organização e Admi-
nistração de Almoxarifado.

O valor da matrícula
varia de R$ 81 a R$ 182 e a
duração da profissiona-
lização, de 20 a 380 horas,
conforme o curso sele-
cionado.

Para efetuar a ins-
crição, o candidato deve
comparecer, até dia 4 de
julho, à sede do Ceprom
(Rua Agenor Vieira de
Moraes, 135 – Vila Arlindo
Luz) com RG, CPF e
comprovante de endereço.
Caso seja menor de 18 anos,
é necessária a presença do

responsável legal.
O Ceprom está

aberto para matrículas de

segunda a sexta das 8:30 às
11 horas, das 13:30 às 17
horas e das 19:15 às 21

horas. Outras informações
podem ser conseguidas
pelo telefone (15) 3273-2929.

A Prefeitura de Ita-
petininga vai construir o
prédio da nova Escola Téc-
nica Estadual (ETEc) na
Avenida Moisés Nalesso,
no Bairro da Chapadinha. A
unidade oferecerá inicial-
mente os cursos técnicos em
Confecção Industrial, Enfer-

Prefeitura define local de instalação de Escola Técnica Estadual
magem, Imagem Pessoal e
Secretariado, além do En-
sino Médio.

A vinda de mais uma
ETEc para o município (Ita-
petininga já possui a Escola
Técnica Edson Galvão) é
fruto de uma parceria entre
a administração municipal e

o Governo do Estado. O
Executivo será responsável
pela construção do prédio,
estimado em R$ 2,5 milhões,
e manutenção das depen-
dências físicas, pessoal
administrativo e de apoio.
Ao Estado caberá a contra-
tação do corpo de diretores,

técnico-administrativo e de
docentes; aquisição de mo-
biliário, materiais e equipa-
mentos necessários para
instalação da escola e acer-
vo bibliográfico.

Atualmente a Prefei-
tura e o Governo Estadual
trabalham na fase de forma-

lização deste convênio, que
tem por objetivo expandir a
rede educacional profissio-
nalizante gratuita de nível
técnico e formar mão-de-
obra capacitada, de acordo
com a demanda existente no
município.

Segundo a previsão,

as aulas na unidade come-
çarão a ser ministradas a
partir de 2010. Os cursos
técnicos terão duração de
1.500 horas/aula (o
equivalente a um ano e seis
meses) e o Ensino Médio,
de 3.000 horas/aula (três
anos).
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