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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 1, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Ficam exonerados a partir de 1º de janeiro de 2009, os Secretários Municipais:

Newton Cavalcanti de Noronha Secretário da Administração
Fábio Regino Sacco Secretário da Cultura,Esportes e Turismo
Vera Lucia Abdala Secretária da Educação
Messias Ferreira Lucio Secretário de Gabinete
Rui Carlos Martins Secretários da Ind. e Desenvolvimento
Wilson José Matiazzo Secretário Meio Rural e Abastecimento
Paulo Cezar Almeida Secretário de Obras e Serviços
Eliana Maria F. Lisboa Caldeira Secretária Promoção Social
Roberto Lima de Lara Secretário da Saúde

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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 2, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, dos cargos em comissão, a partir de 1º de janeiro de 2009, os seguintes:

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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 3, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Fica nomeado no cargo de Secretário Municipal de Gabinete, nos termos do Art. 5º da Lei
Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 2008, a partir da presente data, JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
JÚNIOR.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear no cargo de Secretário Municipal de Governo, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar
nº 27, de 23 de dezembro de 2008, a partir de 1º de  janeiro de 2009, GERALDO MIGUEL DE MACEDO.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 5, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear no cargo de Secretário Municipal de Administração e Finanças, nos termos do Art. 5º da
Lei Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 2008, a partir de 1º de  janeiro de 2009, NEWTON
CAVALCANTI DE NORONHA.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo
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Sec. de Adm. e Fin.: Newton Cavalcanti de Noronha
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Sec. de Cultura e Turismo: Fábio Regino Sacco
Sec. de Educ.: Suzana Eugênia de Mello Moraes

Albuquerque
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Sec. de Gabinete: José Alves de Oliveira Júnior
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Caldeira
Sec. de Saúde: Regina Maria Soares Mendes de Souza
Sec. de Trab. e Desenv.: Geraldo Minoru Tamura Martins

Sec. de Trâns. e Cidadania: Antônio Nogueira Terra

Presidente do Fundo Social de Solidariedade
Angela Maria Tavares
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Heleno de Souza (Presidente)

Fuad Abrão Isaac (Vice-Presidente)
José Eduardo Gomes Franco (1º Secretário)
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PORTARIA Nº 6, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Nomear no cargo de Secretário Municipal de Planejamento, nos termos do Art. 5º da  Lei Complementar nº 27, de 23 de
dezembro de 2008, a partir de 1º de janeiro de 2009, MESSIAS FERREIRA LUCIO.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº  7, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Nomear no cargo de Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23
de dezembro de 2008, a partir de 1º de  janeiro de 2009, RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 8, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Nomear no cargo de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar
nº 27, de 23 de dezembro de 2008, a partir de 1º de  janeiro de 2009, ANTÔNIO CAMARGO FERREIRA.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 9, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Nomear no cargo de Secretária Municipal de Saúde, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezembro
de 2008, a partir de 1º de  janeiro de 2009, REGINA MARIA SOARES MENDES DE SOUZA.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 10, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, nos termos da Lei Municipal nº 5.075, de 14 de junho de 2006 e 5.267 de 11 de junho de 2008, resolve:
Art. 1º Nomear os membros Titulares e Suplentes eleitos para compor o Conselho Tutelar I, Triênio 2009-2011:
Titulares:
Danielle dos Santos Machado Pontes
Maria José de Souza Galvão
Monica Pereira Almeida Silva
Patrícia Meira Pontes Vieira
Valéria Amaral dos Santos
Suplentes:
Rodrigo Furtado Borges Neto
Meire Zerlin Gehring
Gisele Leite dos Santos
Renata da Silva Galhego
Augusto Paiva Reis
Marly de Paula Rodrigues dos Santos
Roberta da Conceição Moraes
Viviane Cristina dos Santos
Monica Aparecida Chirosa Pinheiro e Silva
Renê Lemos de Pontes
Ana Laura Tavernaro Fraletti
Conceição Aparecida Medeiros dos Santos
Simone Cristina Furtado Traldi
Adriana Aparecida de Almeida
Paula Leite da Silva
Leila  Farid Haddad
Ingrid Cristian de Souza
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 11,  DE 1º DE JANEIRO DE 2009.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Nomear  no cargo de Secretário Municipal de Esporte e Lazer, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de
dezembro de 2008, a partir de 1º de  janeiro de 2009, ADILSON RAMOS.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 12, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Nomear no cargo de Secretária Municipal de Promoção Social, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23
de dezembro de 2008, a partir de 1º de  janeiro de 2009, ELIANA MARIA FONTES LISBOA CALDEIRA.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 13, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Nomear no cargo de Secretário Municipal de Cultura e Turismo, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23
de dezembro de 2008, a partir de 1º de  janeiro de 2009, FÁBIO REGINO SACCO.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 14, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Nomear no cargo de Secretário Municipal de Obras e Serviços, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23
de dezembro de 2008, a partir de 1º de  janeiro de 2009, PAULO CEZAR ALMEIDA.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 15, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Nomear no cargo de Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar
nº 27, de 23 de dezembro de 2008, a partir de 1º de janeiro de 2009, GERALDO MINORU TAMURA.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 16, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando o pedido de afastamento protocolado nesta Prefeitura Municipal através do Requerimento nº 32.602, de 30 de
dezembro de 2008, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Cristiane da Silva Oliveira, Professora de Educação Básica I – Infantil,
lotada na Secretaria de Educação, a partir de 12 de janeiro de 2009, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar nº 26, de 27/
6/2008.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 17, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em comissão, no cargo de Procurador Geral do Município, Ref. VI, da Secretaria de Negócios Jurídicos, de acordo com a Lei
Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 2008, a partir da presente data, Antonio Carlos Leonel Ferreira Júnior.
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.
REGINA AP. FIDELIS CAMARGO
Assistente Administrativo
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DECRETO N°482, 1º DE JANEIRO DE 2009.

Estabelece as competências, atribuições e a forma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Gabinete.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, de acordo com
os artigos  49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto pela Lei Municipal Complementar n°27, de 23
de dezembro de 2008.
D E C R E T A:
Art. 1º   São atribuições da Secretaria de Gabinete:
I- assistir direta e imediatamente ao Prefeito Municipal na sua representação civil e nas relações com autoridades em geral;
II- contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes ao Gabinete do
Prefeito;
III- promover e supervisionar a coordenação da implantação das políticas setoriais sob responsabilidade do Gabinete do Prefeito;
IV- garantir o funcionamento autônomo e dinâmico da Ouvidoria do Município sob responsabilidade do Gabinete do Prefeito;
V- estabelecer diretrizes para a atuação do Gabinete do Prefeito;
VI- orientar e coordenar a elaboração e formulação das diretrizes da política institucional do Município;
VII- estabelecer diretrizes para a atuação dos Gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito;
VIII- Desempenhar outras atribuições afins.
Art. 2º A Secretaria de Gabinete, para cumprimento das atribuições disposta no Art. 1°, passa a ser constituída das seguintes unidades administrativas:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
II - Assessoria de Projetos Especiais e Controle Interno
III - Departamento de Ouvidoria
IV - Departamento de Comunicação e Imprensa
V - Departamento Técnico de Atos e Documentos Oficiais
VI - Junta Militar
VII - Fundo Social de Solidariedade
Art. 3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de
âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio ao secretário e demais gestores na execução de
programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as áreas;
h) Coordenar e orientar em apoio aos diretores a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que
levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades;
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
II - Assessoria de Projetos Especiais e Controle Interno
a) assessorar o Secretário de Gabinete no Planejamento, execução, avaliação e aprimoramento de Programas que, considerados prioritários de
governo possuam objetivos e metodologia que exijam ações de caráter multisetorial e interdisciplinar, implicando na ação conjunta e coordenada
de várias secretarias e órgãos municipais, bem como o envolvimento de diferentes segmentos da sociedade;
b) gerenciar núcleo gestor dos referidos programas prioritários, garantindo a organização e manutenção das rotinas operacionais necessárias à
produção dos resultados esperados;
c) garantir a incorporação /absorção pelos técnicos e profissionais da Administração Pública Municipal das tecnologias e metodologias utilizadas
no desenvolvimento do Programa, proporcionando o aprimoramento da capacidade de gestão da Administração Pública;
d) apresentar anualmente à sociedade, em conjunto com a Secretaria de Governo, resultados obtidos com as ações do Programa, inclusive
prestando contas sobre a execução orçamentária, bem como sobre o cronograma de execução para o ano seguinte;
e) prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos  de âmbito
estratégico para a gestão;
f) acompanhar a execução de planos, programas e ações, contribuindo, em apoio à Secretaria de Gabinete, para que sua implementação ocorra
de acordo com as políticas e diretrizes do Plano de Governo;
g) analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio aos Diretores e demais gestores públicos na execução de
programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
h) gerenciar  programas e projetos prioritários da Secretaria;
i)orientar, gerenciar e supervisionar todas as atividades de Controle Interno e de Auditoria;
j) elaborar e submeter à aprovação do Secretário o Plano Anual de Auditoria, procedendo a sua aplicação, seu controle e acompanhamento;
k) verificar o cumprimento das metas físicas e orçamentárias do Plano Anual de Trabalho dos órgãos e entidades municipais e avaliar os
procedimentos de controles adotados para registro, acompanhamento e divulgação dos indicadores utilizados.
l) assessorar o Secretário em temas relativos à implementação do Sistema de Controle Interno Municipal;
m) prover de informações gerenciais de controle interno às secretarias municipais;
n) orientar a aplicação dos procedimentos e técnicas para a realização das ações objetivando a padronização da qualidade dos trabalhos;
o) sugerir a elaboração de instrumentos que busquem o aprimoramento dos mecanismos de controle interno para convênios, contratos e instrumentos
congêneres;
p) efetuar análise econômica dos contratos e convênios em vigor buscando melhorar seus níveis de economicidade, eficiência e eficácia.”
III - Departamento de Ouvidoria
a) Contribuir para que os cidadãos tenham o pleno exercício de seus direitos em relação à Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal, através de ações junto as suas diversas Secretarias ou órgãos.
b) Exercer a representação do cidadão junto à Administração Municipal.
c) Receber reclamações ou sugestões formalizadas pelos munícipes, analisando-as em conjunto com áreas envolvidas, mantendo o
cidadão informado em relação às providencias e soluções adotadas.
d) Solicitar aos diversos órgãos da Administração Municipal, direta e indireta, dados e informações sobre serviços prestados diariamente
aos munícipes visando à centralização do sistema de informações.
e) Sugerir medidas de aprimoramento da organização e das atividades desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal em benefício dos
munícipes.
IV - Departamento de Comunicação e Imprensa
a) formular e coordenar a política de comunicação do Governo Municipal;
b) coordenar as relações do Governo Municipal com os mais diferentes setores e veículos de comunicação;
c) produzir materiais informativos para a imprensa e para a sociedade em geral, prestando contas e provendo transparência e publicidade
aos projetos e ações do Governo Municipal;
d) manter arquivo de documentos, matérias, reportagens e informes publicados na imprensa local e nacional, e em outros meios de
comunicação social, e tudo o que for noticiado sobre o Governo Municipal;
e) manter página na internet com informações gerais sobre o Governo Municipal e seus projetos, ações e programas, bem como provendo
acesso aos serviços públicos informatizados;
f) coordenar a publicidade institucional do Governo Municipal;
g) editar o conteúdo das publicações oficiais e responsabilizar-se pelo Semanário Oficial do Município;
h) prestar assessoria na área de comunicação a todos os órgãos do Governo Municipal;
i) promover políticas públicas de comunicação que se insiram no processo de democratização da informação;
j) organizar eventos e solenidades, se responsabilizando pelas ações de logística, relações públicas, cerimonial geral e protocolo;
k) organizar e preparar as atividades de cerimonial do Gabinete do Prefeito.
l) Planejar e executar as atividades de cerimonial em eventos promovidos pelo Gabinete do Prefeito.
m) Preparar a participação do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito em atividades de cerimonial e em eventos promovidos por outros
órgãos e entidades.
n) Assessorar ao Prefeito Municipal nas recepções e visitas oficiais que envolvam protocolo e procedimentos especiais.
o) Planejar relações com públicos específicos;
V - Departamento Técnico de Atos e Documentos Oficiais
a) realizar e controlar o registro e guarda do expediente oficial do Prefeito Municipal, consistindo em leis, decretos, portarias, editais e
ofícios, preparando o encaminhamento de mensagens e Projetos de Leis à Câmara Municipal e observando os prazos para a publicação de Leis.
b) Realizar e controlar a edição da legislação municipal.
c) Realizar e controlar as atividades relativas à publicação do expediente oficial da Administração Municipal.
d) Encaminhar Projetos de Lei à Câmara Municipal.
e) Atender aos prazos para publicação de Projetos de Lei aprovados pela Câmara Municipal.
f) Providenciar o cadastramento do ementário informatizado de leis, decretos, portarias e mensagens da Legislação Municipal, emitindo
relatórios periódicos, atendendo a consultas ao sistema informatizado e fornecendo cópia aos interessados.
g) Registrar, catalogar, classificar, atender consultas e fornecer cópias da legislação municipal.
h) Encaminhar às Secretarias Municipais cópia da legislação publicada de interesse da área.
VI - Junta Militar
a) efetuar as atividades de alistamento militar.

b) Cooperar no preparo e execução da mobilização de pessoal, de acordo com as normas baixadas pela Circunscrição do Serviço Militar.
c) Receber, dos cartórios existentes na jurisdição de sua área, as relações de óbito dos cidadãos falecidos na faixa etária de 18 a 45 anos,
de acordo com as normas em vigor.
d) Efetuar o alistamento dos brasileiros residentes no Município e, excepcionalmente, em outros, procedendo de acordo com as normas
e instruções existentes.
e) Alertar ao alistado que, no caso de mudança de residência, deverá comunicar o novo endereço à Junta de destino, logo após a sua
chegada.
f) Organizar e manter em dia o fichário dos alistados.
g) Organizar fichário separado dos cidadãos que se tornarem reservistas.
h) Comunicar à Delegacia do Serviço Militar, pelo meio mais rápido, toda transferência de residência de convocado, quer já tenha sido
ou não submetido à seleção, e o resultado da mesma quando for o caso.
i) Fazer a entrega dos Certificados de Alistamento Militar, dos Certificados de Dispensa de Incorporação e dos Certificados de Isenção
mediante recibo passado nos respectivos livros ou relações de fornecimento.
j) Organizar os processos de arrimo, de adiamento de incorporação, de solicitação de Certificado de Dispensa de Incorporação e
Certificado de Isenção, de retificação de dados, de reabilitação e dos que pretendam eximir-se do Serviço Militar e do Serviço Alternativo,
encaminhando-os à Circunscrição do Serviço Militar, através da Delegacia do Serviço Militar.
k) Revalidar os Certificados de Alistamento Militar, de acordo com as normas e instruções existentes.
l) Efetuar, no Certificado de Alistamento Militar, as anotações referentes à situação militar do alistado.
m) Determinar o pagamento da taxa militar e das multas, quando for o caso.
n) Informar ao público, utilizando os meios de comunicação do Município e a colaboração que possa ser prestada pelos líderes da
comunidade, a respeito da necessidade de alistamento dentro do prazo previsto; da época e local da seleção; das situações de insubmisso e de
refratário e das penalidades a serem aplicadas; da situação de arrimo; da obtenção do adiamento de incorporação; e da necessidade da apresentação
dos reservistas e dos dispensados do Serviço Militar Inicial, classificados em “Situação Especial”, nos Exercícios de Apresentação da Reserva.
o) Participar à Circunscrição do Serviço Militar, através da Delegacia do Serviço Militar, as infrações à Lei do Serviço Militar e a seu
Regulamento.
p) Organizar e realizar as cerimônias relativas à entrega do Certificado de Dispensa de Incorporação para juramento à bandeira.
q) Alertar aos cidadãos que tenham recebido o Certificado de Dispensa de Incorporação sobre a possibilidade de haver a chamada
complementar.
r) Organizar e executar os trabalhos de relações públicas e publicidade do Serviço Militar no território de seu Município.
s) Cooperar na fiscalização da Lei do Serviço Militar.
t) Verificar a situação militar dos cidadãos que desejarem obter passaporte e, caso estejam em dia com suas obrigações militares, se estão
de posse do documento militar original e da respectiva fotocópia.
u) Manter relacionamento com órgãos das Forças Armadas.
v) executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
VII - Fundo Social de Solidariedade
a) Mobilizar a comunidade para atender às necessidades e problemas sociais locais;
b) Em consonância com a política de assistência social do município, integrar o Sistema Único da Assistência Social, em especial com
ações voltadas às crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais e famílias em situação de risco;
c) Promover a autonomia e emancipação econômica, por meio da capacitação profissional dos munícipes sob seu atendimento, em
consonância com a política de geração de emprego e renda adotada pelo município;
Art. 4° Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria Municipal de Gabinete – Anexo
I;
Art. 5° As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, em primeiro de janeiro de 2009.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N°483, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições e a forma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Governo.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,  de acordo com
os Artigos 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto na Lei  Complementar n° 27, de 23 de dezembro
de 2008.
D E C R E T A
Art. 1º. São atribuições da Secretaria de Governo:
I- contribuir para o pleno exercício da cidadania no Município de Itapetininga promovendo integração da População ao processo de gestão
pública municipal, em perfeita harmonia com as ações dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal;
II- assessorar e apoiar tecnicamente o Poder Executivo Municipal na articulação e acompanhamento, análise e controle dos assuntos
relacionados ao Senado Federal, à Câmara de Deputados, à Assembléia Legislativa, com as Prefeituras e Câmaras de Vereadores da região,
visando uma perfeita integração regional e,  principalmente, à Câmara de Vereadores de Itapetininga;
III- prestar assistência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, aos Secretários Municipais, aos ocupantes de cargos equivalentes, no âmbito
do Senado Federal, da Câmara de Deputados, da Assembléia Legislativa e principalmente da Câmara de Vereadores, nos assuntos e estudos
relacionados a projetos de Leis, Indicações, pleitos, Resoluções, Decretos e Portarias, entre outros atos normativos de interesse do Poder Executivo
Municipal;
IV- promover o acompanhamento e atendimento, mediante estudo de viabilidade, das solicitações do Poder Legislativo Municipal, referentes
a indicações, pleitos e outros assuntos correlatos;
V- promover ações para a integração da sociedade civil no processo de gestão pública e convivência social, em especial das comunidades
e segmentos organizados, garantindo acesso às informações e conhecimentos necessários ao exercício pleno da cidadania;
VI- organizar o programa de participação popular na elaboração do orçamento do Município;
VII- assegurar o pleno funcionamento dos serviços de proteção e defesa do consumidor, em especial o  Procon de Itapetininga.
VIII- estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;
IX- desempenhar outras atribuições afins.
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Governo para cumprimento das atribuições dispostas no Art. 1° passa a ser constituída da seguinte estrutura
organizacional:
I - Assessoria Técnica e administrativa
II - Departamento de Articulação Institucional
III - Departamento de Articulação Social
IV - Supervisão de Proteção e Defesa do Consumidor
Art. 3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de
âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio aos secretários na execução de programas e projetos
de âmbito estratégico para a gestão;
d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as áreas;
h) Coordenar e orientar  a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que levem à melhoria do
desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades;
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
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políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
II - Departamento de Articulação Institucional
a) prestar assessoria parlamentar e legislativa ao Secretario para atendimento ao Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais, e / ou
ocupantes de cargos equivalentes, acompanhando a tramitação dos Projetos de Lei do Executivo Municipal junto à Câmara Municipal de Itapetininga;
b) Contribuir para a elaboração e análise de minutas de Portarias, Decretos e Projetos de Lei;
c) Contribuir com a Secretaria de Gabinete para dar forma final a Decretos e Projetos de Lei;
d) promover a articulação política das matérias de interesse de cada Secretaria Municipal junto ao Poder Legislativo;
e) Examinar Projetos de Lei a serem enviados à Câmara Municipal quanto a sua constitucionalidade;
f) Analisar a complexidade política dos Projetos de Leis, promovendo os esclarecimentos necessários aos Vereadores Municipais;
g) Articular-se com representantes indicados de cada Secretaria Municipal e órgãos equivalentes visando maior agilidade aos assuntos
demandados pelo Poder Executivo Municipal junto ao Poder Legislativo;
h) Subsidiar juridicamente o Líder do Governo na Câmara Municipal e Secretaria sobre os Projetos de Leis, indicações / pleitos, resoluções,
decretos e portaria, entre outros atos normativos
i) Acompanhar o andamento dos assuntos de interesse do Poder Executivo Municipal junto à Câmara Municipal;
j) Monitorar ativamente os requerimentos, indicações e pedidos de informação encaminhados pelo Legislativo Municipal, garantindo sua
efetiva tramitação;
k) Exercer o monitoramento de Projetos de Lei, analisando-os e providenciando seu encaminhamento à Câmara Municipal;
l) Controlar prazos legais de resposta às indicações, requerimentos, convocações e Projetos de Leis enviados pelo Legislativo;
m) Controlar prazos de apreciação, por parte da Câmara Municipal, de Projetos em regime de urgência e de apreciação de vetos do
Prefeito Municipal a Projetos de Lei e de demais obrigações do Legislativo para com o Executivo;
n) Controlar prazos para sanção ou veto, por parte do Prefeito Municipal, de autógrafos de lei encaminhados pelo Legislativo de interesse
do Município;
III - Departamento de Articulação Social
a) Promover contatos, relações e articulação com lideranças comunitárias;
b) promover o acompanhamento e atendimento, mediante estudo de viabilidade, das solicitações e reivindicações da comunidade,
objetivando a melhoria da prestação de serviços públicos, encaminhando-as aos órgãos competentes da Administração Municipal;
c) coordenar o processo do orçamento participativo, garantindo a integração das diversas áreas de Governo;
d) garantir o acompanhamento e a divulgação dos investimentos definidos no Orçamento Participativo;
e) garantir a participação da sociedade na elaboração do orçamento municipal;
f) acompanhar a elaboração do material educativo e de divulgação do Orçamento Participativo;
g) elaborar, anualmente, relatórios de atividades;
h) articular-se com entidades públicas e privadas, bem como, com a comunidade visando à obtenção de cooperação para o desenvolvimento,
direta ou indiretamente, dos programas e projetos que efetivem as políticas públicas;
i) propor e organizar a realização de congressos, conferências, seminários, palestras, simpósios, fóruns e outros eventos relacionados à
Gestão das Políticas Públicas prioritárias do Governo ;
IV - Supervisão de Proteção e Defesa do Consumidor
a) planejar e coordenar as ações voltadas ao atendimento e orientação dos consumidores sobre seus direitos, garantias, formas de defesa
e periculosidade dos bens e serviços, bem como controlar e ter sob sua guarda e responsabilidade os processos administrativos.
b) controlar a tramitação de processos administrativos e respectivos prazos, notificações e correspondências expedidas e recebidas,
zelando pela organização dos processos, mantendo-os sob sua guarda.
c) receber reclamações e denúncias formuladas por consumidores, pessoas físicas ou jurídicas, órgãos públicos e privados e entidades
da sociedade civil sobre infrações às normas de defesa do consumidor e processá-las na forma da legislação vigente.
d) dar orientação a consumidores e fornecedores nos balcões de atendimento do órgão, por telefone e correio eletrônico, ou outra forma
que se fizer eficaz.
e) dar conhecimento ao Secretário e solicitar à área de fiscalização providências pertinentes ante a notícia de infração à legislação
consumerista.
f) gerenciar e alimentar o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC)e emitir relatórios gerenciais do
atendimento.
g) providenciar a juntada aos autos de documentos e notificações necessárias ao esclarecimento dos fatos apurados, assegurando a
fidelidade das informações apresentadas por consumidores e fornecedores.
h) providenciar o arquivamento dos processos administrativos concluídos.
Art.4° Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria Municipal de Governo – Anexo
I;
Art.5° As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art.6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, em primeiro de janeiro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N°484, 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições e a forma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Administração e Finanças.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo,no uso de suas atribuições legais,  de acordo com
os Artigo 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto na Lei Municipal Complementar n°27, de 23 de
dezembro de 2008.
D E C R E T A
Art. 1º São atribuições da Secretaria de Administração e Finanças:
I- planejar, desenvolver e coordenar a política geral de Gestão de Pessoas da administração direta e indireta;
II- desenvolver estudos e coordenar projetos de modernização administrativa;
III- coordenar a aplicação da política de carreiras e remuneração dos servidores públicos municipais;
IV- planejar, coordenar e executar os sistemas de administração promovendo a racionalização do uso de bens e equipamentos;
V- planejar, orientar e coordenar  a padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle do material permanente e de consumo;
VI- dirigir e executar a política e a administração das compras, seus respectivos processos de licitações e controle de contratos, termos e
convênios  do Município;
VII- planejar e coordenar, em conjunto com a Secretaria de Obras, a aquisição e execução de serviços e obras de engenharia;
VIII- planejar e coordenar  o tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis;
IX- analisar e avaliar permanentemente a situação econômica e financeira do Município;
X- dirigir e executar as políticas e a administração tributária, fiscal, econômica e financeira do Município;
XI- elaborar estudos e pesquisas para a previsão da receita, bem como adotar as providências executivas para obtenção de recursos
financeiros de origem tributária e outros;
XII- realizar a contabilidade geral do Município;
XIII- inscrever os débitos tributários na dívida ativa;
XIV- oferecer orientação e definir o relacionamento com os contribuintes;
XV- controlar os investimentos públicos e a dívida pública municipal;
XVI- elaborar os projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, promover o controle e a execução do orçamento do
Município;
XVII- proceder ao controle físico e contábil do patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo;
XVIII- oferecer, através de seus órgãos específicos, consultoria e assessoria financeira, orçamentária e contábil aos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta;
XIX- estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria e atualizar continua e permanentemente as atribuições  e competências de cada
secretaria;
XX- desempenhar outras atribuições afins.
Art. 2º A Secretaria Municipal Administração e Finanças para cumprimento das atribuições dispostas no Art. 1° passa a ser constituída da seguinte
estrutura organizacional:
I - Assessoria Técnica Administrativa
II - Departamento de Gestão de Pessoas
III - Departamento de Gestão Administrativa
IV - Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
V - Departamento de Receita

VI - Departamento de Orçamento e Finanças
VII - Departamento de Tecnologia da Informação
Art. 3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I. Assessoria Técnica Administrativa
a) auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições da área de administração pública;
b) na sua área de atuação, organizar e subsidiar as atividades de planejamento, gerenciamento e controle no âmbito da Secretaria;
c) viabilizar o processo de planejamento setorial em sua totalidade, através de suporte técnico para tal às demais unidades administrativas
do órgão, em apoio e consonância com diretrizes emitidas pela Secretaria de Gabinete;
d) promover a integração e interação entre as diversas unidades administrativas da Secretaria para a gestão dos programas e ações de
responsabilidade deste órgão;
e) coordenar e orientar, em apoio aos Diretores, a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos
que visem à melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria;
f) coordenar e orientar a  execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades dos Departamentos e seus respectivos serviços;
g) organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos intersecretarias;
II. Departamento de Gestão de Pessoas
a) coordenar e supervisionar as atividades dos serviços diretamente ligados à Gestão de Pessoas;
b) divulgar as diretrizes e políticas de Pessoal definidas pela Administração;
c) acompanhar e avaliar a implementação das políticas de Pessoal;
d) planejar e coordenar as atividades de recrutamento e seleção, movimentação de pessoal, capacitação e desenvolvimento de servidores,
controles funcional e financeiro, pagamento, segurança e medicina  do trabalho e saúde ocupacional dos servidores;
e) propor políticas de melhoria e elaborar planos de ação no âmbito de sua área de atuação;
f) propor e analisar pesquisas sobre as expectativas e necessidades dos servidores na relação de trabalho com o Município;
g) elaborar programação para Concursos Públicos e determinar a publicação dos respectivos editais;
h) examinar questões relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidades e outros aspectos do regime jurídico de pessoal, oferecendo
encaminhamentos para os questionamentos suscitados;
i) propor a inspeção de saúde dos servidores para efeito de admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais, bem como o exame
periódico;
j) relacionar-se com os órgãos representativos dos servidores municipais;
k) orientar os órgãos municipais, nos assuntos pertinentes a pessoal;
l) determinar a elaboração e publicação da escala anual de férias dos servidores municipais;
m) expedir comunicação, de âmbito interno e externo, destinadas a dar efetividade às ações e atividades da gestão de Pessoal;
n) presidir, quando for o caso, e integrar órgãos colegiados;
o) transmitir orientação técnica e normativa aos órgãos subordinados;
p) indicar ao Secretário o nome de servidores para compor comissões de trabalho no âmbito de sua competência;
q) autorizar horários de trabalho dos funcionários e de funcionamento das unidades da Secretaria;
r) promover integração dos serviços, sob sua responsabilidade, para que haja interação na execução das atividades, a fim de evitar
duplicidade e desperdícios;
III. Departamento de Gestão Administrativa
a) programar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas à administração de patrimônio, manutenção e conservação de
bens móveis e segurança patrimonial;
b) sugerir normas que regulamente o uso, a guarda, manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis do Município;
c) controlar o quadro de chaves das dependências dos prédios em que funcionem os órgãos da administração municipal;
d) providenciar a classificação, codificação e manutenção atualizada dos registros dos bens patrimoniais do Município;
e) controlar os bens imóveis municipais, ocupados a título de concessão, permissão e aforamento, fazendo cumprir as obrigações e
condições contratuais;
f) coordenar e acompanhar a fiscalização dos contratos e instrumentos de permissão, concessão, resgate, transferência de aforamento,
recebimento de foros e laudêmios, bem como da celebração de escrituras e registros da documentação inerente a bens imóveis do Município;
g) coordenar e acompanhar a fiscalização das obrigações contratuais assumidas por terceiros, em relação ao patrimônio público do
Município;
h) coordenar o cadastramento de bens imóveis edificados ou não, providenciando sua regularização junto aos cartórios competentes e
promovendo, em conjunto com os demais órgãos municipais, sua guarda, proteção, preservação e manutenção;
i) coordenar e supervisionar todos os serviços de manutenção, preservação, controle e guarda dos prédios e dependências pertencentes
ao Município ou que esteja sob sua posse ou sob seu domínio;
j) articular-se com outros órgãos do federais, estaduais e municipais, com vistas ao fiel bom cumprimento de suas atribuições;
k) coordenar e acompanhar as atividades e serviços de limpeza, conservação, copa, segurança e guarda das instalações físicas e dos bens
patrimoniais do Município;
l) elaborar estudos e propor alternativas de melhor aproveitamento dos espaços físicos dos prédios em que funcionam os órgãos da
administração municipal;
IV. Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
a) planejar, supervisionar e coordenar as atividades e ações relativas às Relações Comerciais, de Licitações e Contratos e de gestão de
materiais;
b) planejar, supervisionar e coordenar toda logística necessária às atividades e ações relativas a Cadastro de Materiais e Serviços, Cadastro
de Fornecedores, Pesquisa e Cadastro de Preços, Inexigibilidade e Dispensa, Licitações, Contratos, Almoxarifado e de Programação de Compras;
c) supervisionar e coordenar as atividades e ações relativas à padronização, dos editais, contratos e demais atos e procedimentos inerentes
às aquisições de materiais e bens e das contratações de serviços, por qualquer das modalidades de licitação, como também pelas dispensas e
inexigibilidades, na forma e nos termos da legislação;
d) supervisionar e coordenar as atividades e ações relativas à aquisição, recebimento, guarda, distribuição e controle dos materiais  de
consumo e permanente para todas as unidades e órgãos da administração municipal;
e) administrar e padronizar contratos de bens e serviços e seus aditivos;
f)    Redigir os contratos para aquisição de bens e serviços e seus respectivos aditivos, concebendo-os dentro dos padrões jurídicos,
administrativos, orçamentários, financeiros e operacionais, observando a legislação em vigor e os interesses do Município.
g) Acompanhar e fiscalizar, em conjunto com a área requisitante a execução dos contratos e seus respectivos aditivos.
h) Registrar as ocorrências decorrentes da execução dos contratos e seus aditivos.
i)    Avaliar e propor modificações nos contratos, introduzindo correções que se fizerem necessárias para melhorar a qualidade e produtividade
da contratação.
j) supervisionar e coordenar, as atividade e ações pertinentes a todas as fases de realização dos processos licitatórios, interagindo com os
órgãos requisitantes e com a equipe de trabalho de modo a empreender celeridade, eficiência e eficácia na tramitação e conclusão dos processos;
k) planejar e sugerir cursos e outros eventos que permita a atualização, reciclagem e capacitação das equipes e dos servidores que atuam,
direta ou indiretamente, no processamento de licitações;
l) Em apoio à Comissão Permanente de Licitações , supervisionar e coordenar as atividades relativas à prática de atos próprios dos
processos licitatórios, bem como outros compatíveis com a gestão de licitações;
m) oferecer apoio técnico, operacional e pessoal adequado para os gestores públicos realizarem suas atividades, com eficiência e qualidade;
n) indicar ao Secretário o nome de servidores para compor comissões de trabalho no âmbito de sua competência;
o) orientar os órgãos da administração municipal, na elaboração de projeto básico, bem como quanto a forma adequada de instruir os
processos de licitação, para aquisição de bens e materiais, bem para a contratação de serviços;
p) promover reuniões com os gestores públicos, para integração e melhoria dos processos;
q) aplicar as sanções previstas nos editais, contratos e aditivos;
V. Departamento de Receita
a) Assessorar o Secretário Municipal na proposição e na execução da política de arrecadação Município.
b) Organizar, orientar e supervisionar as atividades relativas a cadastro, lançamento, cobrança e arrecadação dos impostos, das taxas, de
preços públicos e de contribuições do Município.
c) Acompanhar e propor ações de incremento relativo às receitas de transferências constitucionais
d) Manter informado o Secretário acerca da evolução e comportamento das receitas municipais.
e) Estudar o comportamento das receitas tributárias e não tributárias, propondo ao Secretário as medidas que julgar necessárias ao
aperfeiçoamento e à melhoria do sistema de arrecadação.
f) Orientar e instruir os contribuintes sobre o cumprimento da legislação tributária, por meio de editais, avisos, ofícios, circulares,
campanhas e outras formas de comunicação com os vários segmentos da sociedade, com o objetivo de evitar a sonegação, evasão ou fraude no
pagamento dos tributos municipais.
g) Determinar a realização de levantamentos contábeis junto a contribuintes, com o objetivo de salvaguardar os interesses da Fazenda
Municipal.
h) Promover, em colaboração com a Procuradoria do Município, estudos críticos da legislação tributária do Município e oferecer subsídios
para sua revisão e aperfeiçoamento.
i) Assegurar o controle sistemático e atualizado da evolução da arrecadação do Município.
j) Tomar conhecimento da denúncia de fraudes e infrações fiscais, fazer apurá-las, reprimi-las e promover as providências para a defesa
da Fazenda Municipal.
k) Programar, com os órgãos fiscalizatórios, a ação fiscalizadora, aprovando o plano de deslocamento da fiscalização pelos diversos
setores fiscais.
l) Avaliar os resultados da fiscalização realizada mediante os processos de aferição da produtividade individual e global no corpo de fiscais.
m) Homologar as autuações e determinar a aplicação de multas aos contribuintes infratores em conformidade com a legislação em vigor.
n) Participar na elaboração de estudos para atualização da planta de valores dos terrenos das edificações para efeito de tributação.
o) planejar, executar e avaliar as atividades relativas ao cadastro mobiliário e imobiliário do Município, elaborando e mantendo atualizada
a base cadastral em meio digital.
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p) planejar, executar e avaliar a inscrição da Dívida Ativa referente a tributos ou quaisquer receitas não liquidadas no período regulamentar,
efetuando a cobrança amigável dos mesmos e administrar a expedição de certidões de execução fiscal, garantir a correta classificação, identificação
e controle dos tributos arrecadados e controlar a arrecadação proveniente de transferências constitucionais.
q) promover a arrecadação tributária do Município, cumprindo e fiscalizando o cumprimento de leis, decretos, portarias, normas e
regulamentos disciplinares da matéria tributária.
VI. Departamento de Orçamento e Finanças
a) viabilizar a execução das políticas da Administração Municipal, desenvolvendo uma eficiente gestão de recursos financeiros;
b) coordenar e supervisionar a elaboração da Proposta Orçamentária Anual, das Diretrizes Orçamentárias, a execução orçamentária e
o acompanhamento financeiro.
c) Manter-se permanentemente informado sobre leis, decretos e dispositivos governamentais pertinentes ao funcionamento da Prefeitura.
d) Promover um bom fluxo de informações gerenciais para o Secretário Municipal.
e) atualizar e controlar o registro das dotações consignadas no orçamento, bem como dos créditos abertos.
f) planejar e elaborar projetos de Lei referente a proposta orçamentária, a Diretrizes Orçamentárias e Planos Plurianuais, realizando o
controle e modificação orçamentária.
g) coordenar as atividades de natureza financeira, de pagamentos e recebimentos, da guarda de valores mobiliários e do controle do caixa
do Município.
h) controlar as atividades referentes aos fluxos de recursos financeiros, orçamentários e extra-orçamentários, administrando os pagamentos
a fornecedores e contratos de fornecimento e financiamento com terceiros.
i) Gerir as reservas financeiras da Prefeitura.
j) Efetuar o planejamento das necessidades financeiras da Prefeitura, bem como acompanhar sua execução, desenvolvendo e sugerindo
medidas apropriadas para otimizar seus resultados.
k) Manter o Secretário Municipal informado sobre a disponibilidade dos recursos financeiros e fluxo de pagamentos.
l) Efetuar o controle e execução orçamentária e extra-orçamentária.
m) efetuar a análise e liberação dos processos destinados ao pagamento, orientando e controlando seus procedimentos.
n) Realizar diariamente o levantamento dos pagamentos efetuados para o controle dos saldos bancários.
o) Emitir cheques e ordens bancárias na forma prevista em Lei.
p) coordenar as atividades de classificação, registro e controle dos atos e fatos de natureza Contábil, de origem orçamentária ou extra-
orçamentária com repercussões sobre o patrimônio do Município.
q) Orientar e fiscalizar, em todos os níveis, os procedimentos, convenções e normas técnicas de contabilidade, de acordo com a legislação.
r) Manter atualizada a contabilidade financeira, orçamentária e patrimonial do Município, de modo a poder informar permanentemente
o andamento dos programas e projetos municipais, bem como outras operações em que intervenha o Município.
s) Supervisionar a escrituração contábil sintética e analítica das operações financeira e patrimoniais resultantes ou não da execução
orçamentária em todas as suas fases, visando demonstrar a situação patrimonial.
t) Supervisionar as atividades relativas a recebimento, guarda, transferência, depósitos e pagamentos de valores pertencentes ao Município.
u) Providenciar, nos prazos legais, os balancetes, o balanço geral e outros documentos de apuração contábil.
v) Manter o controle sobre a movimentação das contas bancárias, efetuando a conciliação dos saldos bancários.
w) Comunicar ao Secretário, a existência de quaisquer diferenças nas prestações de contas quando não tenham sido imediatamente
cobertas, sob pena de responder solidariamente com o responsável pelas omissões.
x) Verificar e avaliar a correção da escrituração contábil utilizada pela Prefeitura Municipal de Itapetininga de acordo com a legislação,
os princípios contábeis, as convenções, e normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
y) elaborar as prestações de contas à Câmara Municipal, Tribunal de Contas e demais órgãos Federais e Estaduais.
z) controlar a tomada e efetuar a prestação de contas de recursos envolvidos em adiantamentos, diárias e convênios.
VII. Departamento de Tecnologia da Informação
a) viabilizar internamente a execução das políticas de informática na área de Tecnologia da Informação, através da adequada gestão da
estrutura e dos recursos disponíveis.
b) promover a aquisição e padronização de hardware conforme cronogramas e dotações previstas no orçamento municipal;
c) implementar a rede municipal de informações do Município, capilarizando a oferta dos recursos tecnológicos;
d) definir critérios de segurança lógica e física para o acesso à Rede de Informações, estabelecendo políticas de acesso a Internet através
de programas de controle de acesso e políticas de segurança para as estações clientes e servidores;
e) definir, manter e coordenar todas as ações que envolvam cabeamento estruturado nas unidades administrativas da Prefeitura;
f) analisar a aquisição, locação e atualização dos equipamentos de informática e de softwares;
g) pesquisar e selecionar recursos de hardware de acordo com as reais necessidades;
h) prestar suporte técnico aos usuários de hardware e software;
i) promover a interligação em rede dos sistemas de processamento de dados;
j) prover e operar toda a infra-estrutura de tecnologia da Prefeitura;
k) planejar, orientar e coordenar as ações de desenvolvimento e gerenciamento de sistemas de informações no âmbito das Secretarias
Municipais e órgãos equivalentes, observando as políticas e programas de tecnologia da informação da Prefeitura Municipal.
l) Executar a implantação das políticas e programas de tecnologia da informação na área de desenvolvimento e gerenciamento de
sistemas de informação;
m) Definir, manter e coordenar todas ações que envolvam aquisição, locação, atualização, manutenção e desenvolvimento de software
e/ou sistemas de informações;
n) Analisar as demandas em sistemas de informações das secretarias municipais, definindo prioridades, buscando e avaliando soluções
no mercado e/ou providenciando o desenvolvimento, sempre de acordo com cronogramas e dotação orçamentária de cada secretaria;
o) Estabelecer padrões para desenvolvimento e aquisição de sistemas corporativos da Prefeitura Municipal.
p) Definir critérios para priorizar as demandas de acordo com o tamanho da equipe de desenvolvimento e a urgência / importância das
solicitações;
q) Administrar as bases de dados corporativas da Prefeitura Municipal;
r) Promover a integração dos sistemas corporativos a serem desenvolvidos e sistemas de informações de terceiros;
s) Estabelecer padrões de qualidade quanto à execução das atividades e à guarda de informações;
t) Pesquisar e incentivar a adoção e disseminação de novas soluções que possam resultar em melhorias no desenvolvimento de sistemas
e serviços prestados pelas secretarias municipais;
u) Coordenar e propor treinamentos nas ferramentas de desenvolvimento de sistemas e gerenciamento de sistemas de terceiros a serem
contratados pelo Município em conjunto com o Departamento de Gestão de Pessoas;
Art. 4° Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria Municipal de Administração
e Finanças – Anexo I;
Art. 5° As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, em primeiro de janeiro de 2009.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N° 485, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições e a forma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Planejamento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município  de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,  de acordo com
os Artigos 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto pela Lei Municipal Complementar n°27, de 23
de dezembro de 2008.
D E C R E T A
Art. 1º São atribuições da Secretaria Municipal de Planejamento:
I - promover a execução das políticas e diretrizes da administração municipal na área de gestão urbana no município;
II - elaborar, controlar, avaliar e propor a aplicação e revisão do Plano Diretor Urbano e de outros instrumentos que visem a ordenar a ocupação,
o uso ou a regularização da posse do solo urbano;
III - coletar e sistematizar informações e dados, e a montagem de acervos, cadastros e arquivos de suporte à gestão urbana;
IV - elaborar, acompanhar e fiscalizar a execução dos planos de urbanização do município;
V - promover, em conjunto com as demais secretarias municipais, o acompanhamento técnico-gerencial dos projetos de desenvolvimento
econômico do município;
VI - atuar em apoio às demais secretarias municipais, em especial a Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento, para a atração e
implantação de novas empresas no município e para promover as suas potencialidades econômicas;
VII - promover e apoiar pesquisas científicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida, aumento da produtividade e outras demandas e
potencialidades da população de Itapetininga;
VIII - desenvolver em conjunto com as demais secretarias municipais ações e programas para implementação de uma política de mobilidade

urbana;
IX - desenvolver em conjunto com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente ações e programas para implementação de uma política
ambiental;
X - coordenar em conjunto com as demais secretarias municipais o processo de concessões de áreas públicas para investimentos de interesse do
Município;
XI Coordenar em conjunto com a Secretaria de Gabinete o planejamento e a execução integrada das políticas, programas e ações da administração
municipal;
XII - Coordenar em conjunto com a Secretaria de Gabinete a estratégia e a metodologia de gestão e acompanhar os programas e projetos
prioritários do governo municipal;
Art. 2º A Secretaria Municipal Planejamento para cumprimento das atribuições dispostas no Art. 1° passa a ser constituída da seguinte estrutura
organizacional:
I - Assessoria Técnica e administrativa
II - Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
III - Departamento Técnico de Acompanhamento e Integração de Programas
IV - Departamento de Habitação de Interesse Social
Art. 3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de
âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio aos secretários e demais gestores públicos na execução
de programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as áreas;
h) Coordenar e orientar em apoio aos Diretores a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que
levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades;
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
II - Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
a) gerenciar, elaborar e avaliar a legislação urbanística quanto ao uso, ocupação e o parcelamento do solo;
b) desenvolver e acompanhar estudos, projetos e pesquisas para suporte de planejamento urbano em consonância com o Plano Diretor
Urbano;
c) orientar, acompanhar e controlar a elaboração de levantamentos, estudos, pesquisas, planos e projetos de gestão urbana;
d) articular-se com os demais órgãos da administração municipal, particularmente aqueles envolvidos com o controle administrativo
desempenhado pela prefeitura em relação ao uso, ocupação e parcelamento do solo no Município;
e) fixar as normas urbanísticas do município para o uso, ocupação, parcelamento do solo;
f) analisar o cumprimento da legislação pertinente e das Diretrizes Urbanísticas vigentes na aprovação de projetos arquitetônicos e de
parcelamento do solo;
g) Coordenar e analisar documentação legal para as diversas solicitações feitas, apoiando no levantamento de informações topográficas
necessárias à atualização da base cartográfica, bem como analisar e prestar informações específicas para os projetos de edificações e parcelamento
e ocupação do solo;
h) gerenciar o monitoramento da implantação e aplicação do Plano Diretor Urbano;
i) levantar e manter dados, informações e documentos técnicos necessários ao desempenho de suas funções.
III - Departamento Técnico de Acompanhamento e Integração de Programas
a) promover em conjunto com técnicos da Secretaria de Gabinete o gerenciamento integrado dos programas e ações da prefeitura,
viabilizando as condições para a sua execução
b) implementar e desenvolver em conjunto com técnicos da Secretaria de Gabinete um modelo de gestão para a prefeitura e um sistema
de gerenciamento integrado das ações;
c) coordenar em conjunto com técnicos da Secretaria de Gabinete as atividades de elaboração e avaliação do planejamento de governo;
d) monitorar em conjunto com técnicos da Secretaria de Gabinete a execução dos programas prioritários de governo;
e) definir, acompanhar e avaliar, periodicamente, em conjunto com técnicos da Secretaria de Gabinete, o sistema de gerenciamento dos
projetos prioritários de governo.
f) coordenar a elaboração e execução do Plano Plurianual, fornecendo dados, informações e avaliações técnicas e organizando as
informações enviadas pelas secretarias;
g) acompanhar e avaliar a execução dos programas e ações, zelando pela sua implementação de acordo com as políticas e diretrizes pré-
estabelecidas;
h) garantir a perfeita articulação e compatibilidade do planejamento, colecionando e analisando informações relevantes ao processo, em
integração com os demais parceiros;
i) gerenciar, planejar, coordenar, organizar, coletar, analisar e disseminar informações necessárias à produção do conhecimento e ao
desenvolvimento de planos, projetos e programas da secretaria ou da administração;
j) promover a organização e sistematização de dados e informações advindos dos diversos segmentos das secretarias municipais;
k) colaborar na promoção de estudos, pesquisas, produção e circulação de informações relativas aos diversos órgãos da administração
pública em geral;
l) promover a atualização de banco de dados gráficos e alfanuméricos das informações referentes à Administração municipal;
m) promover o desenvolvimento e atualização das tecnologias de informações necessárias ao desenvolvimento dos seus trabalhos.
n) elaborar análises técnicas que permitam a avaliação periódica e sistemática da coerência interna, da implementação, da consecução
de objetivos e dos efeitos da política apresentada;
o) analisar estatisticamente dados coletados para auxiliar na definição de prioridades;
IV - Departamento de Habitação de Interesse Social
a) executar a política municipal de habitação;
b) desenvolver e executar programas de regularização fundiária.
c) desenvolver e executar programas de moradia de interesse social
d) elaborar projetos habitacionais, e executar a construção de unidades habitacionais em conformidade com as diretrizes estabelecidas
pelo Município, Estado e União;
e) acompanhar, em conjunto com a Secretaria de Obras, a construção de unidades habitacionais decorrentes de programas habitacionais
dos quais o Município participe.
Art. 4° Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria Municipal de Planejamento
– Anexo I;
Art. 5° As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, em primeiro de janeiro de 2009.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N° 486, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições e a forma de organização da Secretaria de Negócios Jurídicos.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,  de acordo com
os  Artigos 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e tendo ainda em vista o disposto pela Lei Municipal Complementar nº 27, de 23
de dezembro de 2008.
D E C R E T A:
Art. 1º  São atribuições da Secretaria de Negócios Jurídicos:
I- orientar e expedir atos jurídico-normativos, de observância obrigatória por todas as demais secretarias e órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Município;
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II- exercer as atribuições de consultoria e assessoria jurídica dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como a
representação legal do Município, judicial e extrajudicialmente;
III- prestar assistência jurídica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, aos Secretários Municipais, em especial à Secretaria de Governo,
aos ocupantes de cargos equivalentes, no âmbito do Senado Federal, da Câmara de Deputados, da Assembléia Legislativa e principalmente da
Câmara de Vereadores, nos assuntos e estudos relacionados a projetos de Leis, Indicações, pleitos, Resoluções, Decretos e Portarias, entre outros
atos normativos de interesse do Poder Executivo Municipal;
IV- exercer o controle preventivo da legalidade dos atos e negócios que, direta ou indiretamente, envolvam o interesse da Fazenda Pública
municipal;
V- controlar a legalidade das licitações no âmbito da Administração Direta e Indireta;
VI- opinar em processos pertinentes a direitos, vantagens e deveres de servidores da Administração Direta e, quando couber, da administração
indireta, inclusive em processos disciplinares;
VII- estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;
VIII- desempenhar outras atribuições afins.
Art. 2º A Secretaria Municipal Negócios Jurídicos para cumprimento das atribuições dispostas no Art. 1° da Lei, passa a ser constituída da seguinte
estrutura organizacional:
I - Assessoria Técnica Administrativa
II - Assessoria Técnica Operacional
III - Procuradoria Geral
IV - Corregedoria
V - Departamento de Suporte às Licitações, Contratos e Convênios.
Art. 3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de
âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio ao secretário e demais gestores na execução de
programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as áreas;
h) Coordenar e orientar em apoio aos subsecretários a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos
que levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades;
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas, inclusive na substituição de férias, licenças ou afastamentos
do próprio Secretário ou dos demais ocupantes dos cargos definidos neste Decreto.
II- Assessoria Técnica Operacional:
a) Assessorar o Secretário nas ações que visem a adequação de serviços atinentes aos demais órgãos da Secretaria;
b) Organizar o sistema de atendimento ao Público nos setores coligados à Secretaria, de modo a proporcionar oportunidade de solução
conciliatória de assuntos que envolvam a municipalidade com terceiros, visando evitar demandas judiciais quando possível;
c) Organizar e desenvolver o departamento de conciliação permanente, visando o chamamento de credores e devedores do município
para a busca de solução conciliatória, tanto nos casos ainda na égide administrativa, como também naqueles que já contam com ações judiciais
em andamento, sugerindo proposições de leis que assim o autorizem ou estabelecendo critérios nos casos em que a lei já prevê a possibilidade de
composição entre as partes, com o propósito de minimizar os custos de ações judiciais quando evitáveis por qualquer meio legal.
d) Manter banco de dados com informações atualizadas sobre a situação de todas as negociações em andamento, cujo trabalho deverá
contar com o concurso do Procurador Geral;
e) Acompanhar e orientar na instauração e andamento dos Processos Administrativos Disciplinares da competência da Corregedoria;
f) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas, inclusive na substituição de férias, licenças ou afastamentos
do próprio Secretário ou dos demais ocupantes dos cargos definidos neste Decreto.
II - Procuradoria Geral
a) assistir e auxiliar o Secretário de Negócios Jurídicos na direção, supervisão, orientação e fiscalização das atividades, procedendo,
inclusive, à distribuição de processos quando determinado pelo mesmo;
b) atuar, por delegação do Secretário de Negócios Jurídicos, com relação às matérias de âmbito tributário-fiscal.
c) Atuar, por delegação do Secretário de Negócios Jurídicos, com relação às matérias envolvendo questões de interesse dos servidores
públicos.
d) Atuar, por delegação do Secretário de Negócios Jurídicos, com relação às matérias urbanísticas, ambiental, responsabilidade civil do
Município, desapropriações, regularização fundiária, dentre outras de natureza residual.
e) prestar assistência técnica aos Secretários Municipais e titulares de órgãos equivalentes;
f) representar a municipalidade, por delegação do Secretário, tanto judicial como extra-judicialmente;
g) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas, inclusive na substituição de férias, licenças ou afastamentos
do próprio Secretário ou dos demais ocupantes dos cargos definidos neste Decreto.
Parágrafo único – as substituições ao Secretário ou demais ocupantes de cargos dos órgãos definidos neste decreto se dará por Portaria emanada
do próprio Secretário ou, na sua ausência por qualquer motivo, do Prefeito Municipal.
III - Corregedoria
a) Compete à Corregedoria coordenar, supervisionar e apreciar as questões disciplinares atribuídas aos servidores públicos municipais,
que ensejarem abertura de inquérito e processo administrativo disciplinar.
b) A Corregedoria funcionará de acordo com a regulamentação própria definida em decreto específico.
IV - Departamento de Suporte à Licitações, Contratos e Convênios
a) Atuar, por delegação do Secretário de Negócios Jurídicos, com relação às matérias envolvendo licitações, contratos, convênios e
instrumentos congêneres, de interesse do Município.
b) examinar previamente a legalidade dos contratos, concessões, acordos, ajustes ou convênios nos quais o Município seja parte;
c) no seu âmbito de atuação programar, coordenar e supervisionar os encargos de consultoria e assessoria jurídica do Município, emitindo
pareceres sobre questões jurídicas em processos que versem sobre o interesse da municipalidade;
d) No seu âmbito de atuação manter controle dos dossiês, bem como dos processos administrativos, utilizando procedimento de carga para
os Procuradores vinculados e conseqüente anotação nas fichas de registro destes processos e diligências;
Art.4° Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria Municipal de Negócios Juridicos
– Anexo I;
Art.5° As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art.6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, em primeiro de janeiro de 2009.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N°487, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições, a forma de organização e regulamenta o funcionamento das unidades administrativas da Secretaria de
Educação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,  de acordo com
os Artigos 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto pela Lei Municipal Complementar n°27, de 23
de dezembro de 2008.
D E C R E T A
Art. 1º São atribuições da Secretaria de Educação:
I- assegurar a organização eficaz do ensino e da aprendizagem;
II- ofertar a educação infantil em creches e pré-escolas e, como prioridade, o ensino fundamental;
III- promover o desenvolvimento da tecnologia em educação, na Rede Municipal de Ensino Fundamental;

IV- prestar atendimento adequado aos alunos com dificuldades específicas;
V- atender aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, matriculados na Rede Municipal de Ensino, com programas suplementares
de alimentação e material didático-escolar;
VI- ofertar, através de programas complementares, cursos de formação profissional;
VII- ofertar outros níveis de ensino, desde que atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência;
VIII- assegurar padrões de qualidade de ensino;
IX- promover a formação continuada dos professores da Rede Municipal de Ensino;
X- promover políticas públicas de democratização do acesso ao ensino fundamental e de inclusão social;
XI- estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;
XII- desempenhar outras atribuições afins.
Art. 2º A Secretaria Municipal Educação para cumprimento das atribuições dispostas no Art. 1° de passa a ser constituída da seguinte estrutura
organizacional administrativa, sem prejuízo da estrutura da rede física de unidades educacionais:
I - Assessoria Técnica e administrativa
II - Departamento de Desenvolvimento Político-Pedagógico
III - Departamento de Gestão Escolar
Art. 3° As unidades      administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de
âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio ao secretário e demais gestores da educação na
execução de programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as áreas;
h) Coordenar e orientar em apoio aos gestores da educação municipal a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de
propostas de projetos que levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades;
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
II - Departamento de Desenvolvimento Político-Pedagógico
a) viabilizar a execução da política-pedagógica da administração municipal na área de educação, através da adequada gestão da estrutura
e dos recursos disponíveis;
b) Executar atividades para a formação continuada dos professores da Rede Municipal de Ensino;
c) viabilizar a execução da política   na  área de Educação Infantil, orientando, acompanhando e avaliando as ações e projeto político-
pedagógico das Unidades de Educação Infantil, garantindo a execução das políticas educacionais, através da adequada gestão da estrutura e dos
recursos disponíveis.
d) viabilizar a execução da política de Educação do Ensino Fundamental, orientando, acompanhando e avaliando as ações e projeto
político-pedagógico das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, garantindo a execução das políticas educacionais, através da adequada gestão
da estrutura e dos recursos disponíveis.
e) gerenciar recursos  de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação  nas esferas pedagógica e de gestão da informação no âmbito
da Secretaria Municipal de educação e em consonância com as diretrizes do Governo Municipal .
f) executar a política de educação para pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, nas áreas mental, física, auditiva, visual
e altas habilidades, incluindo o aluno ao sistema de ensino;
g) Coordenar projetos nos espaços não formais relativos ao ensino e à pesquisa estimulando a visita e a participação de crianças, jovens,
adultos, alunos das redes públicas e particulares e, ainda, à população em geral sensibilizando os participantes através de atividades lúdicas, sobre
a importância do conhecimento científico e social e a sua utilização no mundo contemporâneo.
III - Departamento de Gestão Escolar
a) viabilizar a execução da política democrática  de gestão escolar  da rede municipal de ensino  da através da adequada gestão da estrutura
e dos recursos disponíveis.
b) Controlar freqüência e movimentação de pessoal a partir da política de recursos humanos da Secretaria de Educação e participar de
seu processo de recrutamento e seleção, sempre em conjunto com a área de Recrutamento, Seleção e Treinamento da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças.
c) promover a infra-estrutura administrativa relativa a materiais, prédios, equipamentos e serviços necessários ao funcionamento regular
do sistema educacional em consonância com o planejamento financeiro da Secretaria de Educação.
d) Desenvolver atividades de controle financeiro e de acompanhamento dos contratos e convênios celebrados.
e) Coordenar o serviço de transporte da Secretaria Municipal de Educação
f) planejar, executar e avaliar ações de formação e de acompanhamento à gestão escolar, envolvendo todos os segmentos da Unidade
escolar e comunidade local, nas decisões de âmbito administrativo, pedagógico, financeiro e do espaço físico.
g) acompanhar, em parceria com os Conselhos de Escola, o planejamento e a execução das construções, reformas e manutenção dos
prédios escolares.
h) planejar, executar e avaliar ações de manutenção e fortalecimento do programa de nutrição escolar.
i) planejar, repassar e acompanhar a descentralização dos recursos financeiros encaminhados às Unidades Escolares.
Art. 4° Em acordo com o artigo 6° da Lei Complementar n°27, de 23 de dezembro de 2008, fica consignado no Anexo I, e que passa a ser parte
integrante deste Decreto, o quadro de cargos em comissão e a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação:
Art. 5° As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, em primeiro de janeiro de 2009.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N° 488, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições e a forma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Saúde.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,  de acordo com
os  Artigos 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto pela Lei Municipal Complementar n°27, de 23
de dezembro de 2008.
D E C R E T A
Art. 1º São atribuições da Secretaria de Saúde:
I- estabelecer diretrizes e promover o desenvolvimento da política de saúde, por meio da formulação e execução do Plano Municipal de
Saúde;
II- manter e melhorar as estruturas físicas das unidades de saúde sob gestão municipal;
III- desenvolver ações intersetoriais de promoção da saúde, em articulação com outras secretarias municipais;
IV- desenvolver o controle, a avaliação e a auditoria das ações e serviços de saúde sob gestão municipal;
V- garantir a resolutividade do sistema de saúde em cada distrito sanitário, fortalecendo as gestões  locais, distritais e de unidades;
VI- garantir à população o acesso aos serviços de saúde e aos medicamentos;
VII- garantir o exercício do controle social pela população, de acordo com a legislação federal e resoluções do Conselho Nacional de Saúde;
VIII- promover a vigilância à saúde, implementando ações e programas de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, atuando na
fiscalização e controle de serviços, indústrias e comércios de interesse à saúde, bem como exercendo ações de intervenção sobre situações e
ambientes de risco;
IX- estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;
X- desempenhar outras atribuições afins.
Art. 2º A Secretaria Municipal Saúde para cumprimento das atribuições dispostas no Art. 1° passa a ser constituída da seguinte estrutura organizacional:
I - Assessoria Técnica e administrativa
II - Assessoria Especial de Auditoria
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III - Departamento de Atenção em Saúde
IV - Departamento de Vigilância em Saúde
V - Departamento de Regulação, Controle e Avaliação
VI - Departamento de Apoio Estratégico
VII - Departamento de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde
Art. 3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de
âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio ao  secretário, e demais gestores da saúde, na execução
de programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as áreas;
h) Coordenar e orientar em apoio aos subsecretários a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos
que levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades.
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
II - Assessoria Especial de Auditoria
a) assessorar o gestor do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Município, elaborando relatórios gerenciais e emitindo pareceres
conclusivos para a instrução de processos e tomadas de decisões do Secretário de Saúde.
b) elaborar e executar o Plano Anual das Atividades de Auditoria
c) auditar serviços da Secretaria de Saúde de Itapetininga e entidades prestadoras de serviços de saúde próprias, conveniadas e contratadas,
para verificar sua adequação e compatibilidade aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes, inerentes à organização e ao funcionamento
do Sistema Único de Saúde/Itapetininga, em consonância com o Sistema Nacional de Auditoria, visando à qualidade, eficiência, eficácia e
economicidade na utilização de recursos destinados às ações e aos serviços de saúde;
d) antecipar-se ao cometimento de falhas, desperdícios, abusos, práticas anti-econômicas e fraudes, interagindo proativamente com os
auditados, propondo medidas preventivas e corretivas;
e) avaliar a satisfação dos usuários do Sistema quanto à qualidade do serviço ofertado;
f) apurar denúncias e infrações de fatos  ocorridos, relacionados à assistência à saúde do cidadão;
g) executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
III - Departamento de Atenção em Saúde
a) assessorar a elaboração e acompanhar a implantação das políticas públicas prioritárias na área de atenção à saúde;
b) planejar, acompanhar e avaliar as ações de atenção à saúde, em todos os níveis de complexidade, sob a gestão municipal;
c) promover e participar de ações intersetoriais no âmbito da administração municipal e com instituições afins;
d) gerenciar e acompanhar convênios e projetos relacionados à atenção à saúde
e) elaborar protocolos e outros instrumentos necessários à organização dos serviços;
f) planejar, acompanhar e avaliar as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, no âmbito da Atenção Básica;
g) planejar e acompanhar a expansão e/ou implantação de novos serviços da Atenção Básica garantindo o acesso dos munícipes;
h) acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas estabelecidas no Plano de Ação;
i) promover a integração com outros níveis de atenção e com outras áreas, visando a atenção integral à saúde da população;
j) planejar, acompanhar e avaliar as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, no âmbito da Atenção Especializada;
k) planejar e acompanhar a expansão e/ou implantação de novos serviços da Atenção Especializada garantindo o acesso dos munícipes;
l) acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas estabelecidas no Plano de Ação;
m) promover a integração com outros níveis de atenção e com outras áreas, visando a atenção integral à saúde da população;
n) elaborar normas, rotinas e fluxos para organização do acesso aos serviços especializados;
o) planejar, acompanhar e avaliar a assistência em Urgência e Emergência sob gestão municipal;
p) promover a integração com outros níveis de atenção e com outras áreas, visando a atenção integral à saúde da população;
q) planejar e acompanhar a expansão e/ou implantação de novos serviços garantindo o acesso dos munícipes;
r) elaborar normas, rotinas e fluxos para organização do acesso aos serviços;
a) propor e acompanhar a implantação da política de Assistência Farmacêutica do Município;
b) articular, interna e externamente, as parcerias e cooperações necessárias;
c) normalizar procedimentos e condutas relacionadas à Assistência   Farmacêutica;
d) elaborar e/ou aprovar materiais voltados à comunicação e informação sobre Assistência Farmacêutica;
a) implantar o Centro de Informação sobre Medicamentos do Município
IV - Departamento de Vigilância em Saúde
a) assessorar a elaboração e acompanhar a implantação das políticas públicas prioritárias na área de Vigilância em Saúde;
b) planejar, acompanhar e avaliar as ações de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, bem como o
Serviço de Vigilância Sanitária, sob a gestão municipal;
c) promover e participar de ações intersetoriais no âmbito da administração municipal e com instituições afins com vistas ao fortalecimento
de ações conjuntas de interesse a saúde;
d) gerenciar e acompanhar convênios e projetos relacionados ao setor;
e) elaborar protocolos e outros instrumentos necessários à organização dos serviços;
f) manter atualizado o perfil epidemiológico do Município e analisar o comportamento e as tendências dos agravos;
g) planejar, acompanhar e avaliar as ações de Vigilância Epidemiológica
h) acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas estabelecidas no Plano de Ação;
i) promover a integração com outras áreas, visando a atenção integral à saúde da população;
j) analisar os fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar,
propor normas e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores de riscos biológicos e não biológicos
relacionados às doenças e outros agravos à saúde
k) planejar, acompanhar e avaliar as ações de Vigilância Ambiental
l) acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas estabelecidas no Plano de Ação;
m) promover a integração com outras áreas, visando a atenção integral à saúde da população;
n) incentivar estudos e pesquisas aplicadas na área de vigilância em saúde ambiental;
o) planejar, desenvolver, acompanhar e avaliar as ações de vigilância em saúde do trabalhador, integradas à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental;
p) promover a integração com outras áreas, visando a atenção integral à saúde do trabalhador;
q) estruturar e manter um sistema de informações em saúde do trabalhador integrado a órgãos afins;
r) desenvolver estudos e pesquisas em saúde do trabalhador buscando parcerias com instituições afins;
V - Departamento de Regulação, Controle e Avaliação
b) regular, Controlar e Avaliar as ações e serviços ofertados pelo Sistema Municipal de Saúde, de acordo com a condição de gestão do
Município.
c) elaborar e manter atualizados Manuais de Rotinas e Procedimentos referentes à regulação de serviços de saúde;
d) regular a oferta de serviços e ações assistenciais tanto para a população residente quanto para a população referenciada, definindo fluxo
de acesso e de autorização, conforme  PPI;
e) realizar autorização prévia de consultas  e exames especializados, internação hospitalar, medicamentos de alto custo e outros afins para
assistência integral ao munícipe.
f) autorizar e controlar o encaminhamento de usuários para tratamentos fora do domicilio - TFD, de acordo com protocolos e normas
estabelecidos;
g) controlar e disponibilizar os leitos para internações referenciadas de urgência, emergência e eletivas, consultas especializadas, exames
especializados e outros procedimentos, garantindo o quantitativo contratualizado com cada prestador de serviços de saúde ;
h) acompanhar o processo de avaliação da qualidade dos serviços assistenciais integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS/Itapetininga,
bem como os instrumentos de gestão do SUS;
i) planejar, normatizar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades de regulação, controle e avaliação, análise de contas e informação
do Sistema Municipal de Saúde;
j) propor programa de treinamento e capacitação dos servidores que atuam na área de regulação, controle, avaliação e informação, em
conjunto com a área técnica específica;
k) acompanhar o cumprimento das diretrizes e estratégias estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e nos Planos de Ação Anuais;
l) coordenar a implantação do processo de avaliação da gestão da qualidade dos serviços assistenciais, por meio de instrumentos de
acompanhamento próprios,implementando os Sistemas de Informação em saúde do SUS em âmbito municipal, definindo indicadores e informações
necessárias para avaliação do Sistema Único de Saúde/Itapetininga;
m) acompanhar a coleta e atualização dados, sobre as questões da vigilância em saúde;
n) avaliar o impacto dos indicadores na saúde, analisando a tendência dos fatores condicionantes e determinantes da saúde da população,
divulgando-os.
o) propor pesquisas para conhecimento dos agravos na saúde da população, para definição de prioridades das ações de saúde;
p) elaborar e interpretar dados e disponibilizar análises pertinentes à Sala de Situação, Indicadores e Dados Básicos de Saúde, Indicadores
do Piso da Atenção Básica, anuário estatístico e outros.

q) participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, acompanhando suas deliberações e prestando contas quando solicitado,
designando representante de acordo com a necessidade;
VI - Departamento de Apoio Estratégico
a) promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas na área;
b) realizar estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas que levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da
Secretaria e dos seus serviços;
c) elaborar e conferir minutas de Contratos, Convênios e Instrumentos que seja parte a Secretaria Municipal de Saúde;
d) encaminhar contratos, convênios e outros instrumentos firmados para publicação;
e) encaminhar cópias dos contratos, convênios ou outros instrumentos aos responsáveis pela execução e fiscalização;
f) orientar e acompanhar os responsáveis pela fiscalização e execução do contrato, convênio ou outro instrumento firmado pela Secretaria;
g) registrar, classificar e arquivar contratos, convênios e outros instrumentos, controlando sua vigência e agilizando com antecedência os
procedimentos deles decorrentes;
h) propor e executar a permanente melhoria dos serviços de apoio, adequando-os ao bom desempenho das atividades;
i) realizar o levantamento de necessidades e distribuição de suprimentos integrado ao planejamento dos diversos setores da Secretaria;
j) elaborar a programação e acompanhar o cronograma para aquisição dos suprimentos e serviços a serem utilizados pela Secretaria;
k) emitir e acompanhar as requisições de compras e serviços de acordo com o planejamento para aquisições;
l) estabelecer rotinas de normatização e padronização de materiais e promover revisões das mesmas quando necessário;
m) coordenar e acompanhar as atividades dos técnicos do setor de suprimentos nas áreas de Farmácia, Odonto e Enfermagem para o
perfeito planejamento com controle de estoque, controle de consumo histórico e necessidade de ressuprimento, controle de validade e rotatividade
dos insumos;
n) manter sob sua responsabilidade o controle a guarda e zelo dos bens moveis e equipamentos, instalações e arquivos de documentação
pertinentes .
o) coordenar, controlar e supervisionar as atividades de conservação, limpeza, vigilância, controle de patrimônio e manutenção da
Secretaria;
p) coordenar e acompanhar a rotina de manutenção e regularização da frota;
q) estabelecer mecanismos de controle visando equacionar a utilização de veículos na Secretaria;
r) estabelecer mecanismos para controlar o funcionamento da frota;
s) elaborar e cumprir cronograma de manutenção preventiva dos veículos;
t) manter atualizado histórico de manutenção individual dos veículos com registro de troca de peças e outros;
u) zelar pelo bom estado da frota
VII - Departamento de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde
a) desenvolver política de valorização dos trabalhadores de saúde em consonância com as diretrizes do poder municipal;
b) desenvolver estudos de novas e atuais ocupações em saúde e análise qualitativa e quantitativa da força de trabalho em saúde do
município;
c) desenvolver instrumentos para auxiliar a tomada de decisão e formulação de políticas para a gestão do trabalho em saúde;
a) promover a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde;
b) elaborar e propor políticas de formação e desenvolvimento profissional para a área da saúde e acompanhar a sua execução;
c) planejar, coordenar e apoiar as atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área da saúde, bem como a organização da gestão
da educação e do trabalho em saúde;
d) promover a articulação com os órgãos educacionais, entidades sindicais e de fiscalização do exercício profissional e os movimentos
sociais, bem assim com entidades representativas da educação dos profissionais, tendo em vista a formação, o desenvolvimento profissional e o
trabalho no setor da saúde;
e) planejar e coordenar ações, destinadas a promover a participação dos trabalhadores de saúde do SUS na gestão dos serviços e a
regulação das profissões de saúde;
Art. 4° Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria Municipal de Saúde  – Anexo
I;
Art. 5° As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, em primeiro de janeiro de 2009.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N° 489, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições e a forma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Trânsito e Cidadania.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, de acordo com
os Artigos 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto pela Lei Municipal Complementar n°27, de 23
de dezembro de 2008.
D E C R E T A:
Art. 1º São atribuições da Secretaria de Trânsito e Cidadania:
I- estabelecer em conjunto com a Guarda Civil Municipal as políticas, diretrizes e programas de segurança urbana, a fiscalização do
trânsito, a proteção dos bens, serviços e instalações municipais e a colaboração na segurança pública, na forma da Lei;
II- Articular-se com os órgãos públicos municipais, em especial da Guarda Civil Municipal, visando planejar e implementar políticas
públicas de prevenção e de controle da violência e ações de promoção da segurança urbana com ênfase nas políticas públicas urbanas e sociais
e na promoção da cidadania e dos direitos humanos;
III- estabelecer diretrizes para orientação e gerenciamento das prioridades de policiamento, controle e fiscalização do trânsito, por meio
da Guarda Civil Municipal, firmando convênio com os órgãos de segurança estadual, quando necessário;
IV- estabelecer relação com os órgãos de segurança estaduais e federais, visando ação integrada no Município, inclusive com planejamento
e integração das comunicações;
V- contribuir para a prevenção e diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos
fundamentais dos cidadãos;
VI- promover a participação dos cidadãos de Itapetininga na identificação, planejamento de ações e na resolução de problemas relacionados
à violência e à criminalidade no Município de Itapetininga;
VII- favorecer a articulação, o intercâmbio de experiências entre os municípios da Região de Itapetininga visando o planejamento conjunto
de ações integradas e intermunicipais de segurança pública;
VIII- Gerenciar a Defesa Civil do Município, mantendo processo de articulação entre entidades públicas, privadas e a comunidade visando
à obtenção de cooperação para o desenvolvimento, direta ou indiretamente, de ações de prevenção e conscientização da população contra
fenômenos que ponham em risco sua segurança e na sua defesa em casos de emergência e de calamidade pública, atuando em consonância com
as diretrizes e as leis que regem a defesa civil nacional.
IX- definir e executar projetos relacionados à prevenção e à conscientização da população para sua defesa contra fenômenos que ponham
em risco sua segurança;
X- articular-se, em caráter cooperativo, com entidades públicas da sociedade civil e, de modo especial, com a Coordenação Estadual de
Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros para o desenvolvimento de ações em situações emergenciais e de calamidade pública;
XI- promover a educação para a cidadania;
XII- articular-se com os órgãos públicos das esferas Federal, Estadual e Municipal, empresas privadas, organizações não-governamentais
e sociedade civil organizada para a promoção da cidadania e dos direitos humanos;
XIII- planejar, orientar e coordenar a execução da política municipal de educação, proteção e defesa do consumidor;
XIV- estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;
XV- Desempenhar outras atribuições afins.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania para cumprimento das atribuições dispostas no Art. 1º, passa a ser constituída da seguinte
estrutura organizacional:
I - Assessoria Técnica e administrativa
II - Departamento de Trânsito
III - Departamento de Promoção à Cidadania e Defesa Civil
Art. 3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de
âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio ao secretário e demais gestores na execução de
programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
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e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as áreas;
h) Coordenar e orientar  a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que levem à melhoria do
desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades;
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
II - Departamento de Trânsito
a) coordenar e fiscalizar, com apoio técnico-operacional da Guarda Civil Municipal, a operação dos serviços relativos a trânsito de âmbito
municipal;
b) orientar as atividades de planejamento e estudos de alterações no sistema de trânsito;
c) coordenar a elaboração de projetos de criação, alteração ou extinção de serviços;
d) analisar e dar parecer técnico às solicitações da comunidade;
e) planejar e coordenar o controle operacional do sistema semafórico;
f) coordenar e fiscalizar o controle operacional dos contratos referentes a sinalização horizontal e vertical;
g) coordenar, com apoio técnico-operacional da Guarda Civil Municipal, a fiscalização, vistoria e aplicação das normas operacionais de
serviço;
h) gerenciar o planejamento da operação de centrais semafóricas;
i) participar da análise de relatório de impacto urbano;
j) planejar pesquisas, estudos e medidas de desempenho do sistema viário;
k) homologar as ondulações transversais nos termos do art. 334 do Código de Trânsito Brasileiro;
III - Departamento de Promoção à Cidadania e Defesa Civil
a) receber denúncias de violações de direitos da pessoa humana, apurar sua procedência, tomar providências capazes de fazer cessar tais
violações dentro do que compete a este órgão e/ou encaminhá-las a outras autoridades competentes quando o caso assim o exigir, sejam elas
praticadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por cidadãos.
b) levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem  direitos difusos, coletivos ou
individuais dos cidadãos.
c) incentivar a criação de representações municipais de defesa dos cidadãos e a formação de entidades com o mesmo objetivo.
d) desenvolver a cultura institucional da gestão pública voltada para o cidadão e para a obtenção de resultados.
e) executar levantamentos, avaliar e elaborar diagnósticos das áreas vulneráveis do Município, visando à busca de soluções para os
problemas e à priorização de atendimento em casos emergenciais, em conjunto com as áreas afins;
f) Dinamizar a defesa civil, incentivando a criação de Núcleos Comunitários, realizando campanhas educativas, executando ações
corretivas, por meio de mutirões, elaborando cadastro de recursos humanos, dos equipamentos comunitários e dos serviços públicos existentes na
comunidade para as situações de emergência, bem como promovendo cursos de formação para o desenvolvimento de ações de defesa civil, em
conjunto com as áreas afins;
g) Coordenar, em conjunto com técnicos das Secretarias afins, a avaliação da necessidade de intervenção do Poder Público Municipal
nos casos de emergência, propondo, se necessário, a decretação de estado de calamidade pública;
h) coordenar, em conjunto com técnicos das Secretarias de Gabinete e de Promoção Social, nos casos de emergência e de calamidade
pública, as ações de socorro e de assistência à população vitimada, de recuperação e de reconstrução de habitações, vias e logradouros públicos
e de divulgação de informações junto aos meios de comunicação, em articulação com os Núcleos Comunitários de Defesa Civil, com órgãos dos
Poderes Públicos Federal e Estadual, com as Secretarias Municipais afins e com entidades representativas da sociedade civil;
i) realizar em situações de emergência ou calamidade, em conjunto com a Secretarias Municipais  de Promoção Social e de Saúde, a
evacuação das pessoas da área atingida, proporcionando-lhes a assistência necessária;
Art. 4° Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria Municipal de Transito e
Cidadania – Anexo I;
Art.5° As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art.6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, em primeiro de janeiro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - Secretário de Gabinete

DECRETO N° 490, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições e a forma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, de acordo com
os artigos 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto pela Lei Municipal Complementar nº 27, de 23
de dezembro de 2008.
D E C R E T A
Art. 1º São atribuições da Secretaria de Esportes e Lazer:
I- Planejar e coordenar o apoio e a execução de atividades esportivas e de lazer promovendo a humanização das relações sociais e a
integração da comunidade;
II- Planejar e coordenar projetos e programas de desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer;
III- Promover o incentivo à prática esportiva pela população;
IV- Contribuir para a manutenção e ampliação de áreas públicas para prática esportiva e lazer;
V- Coordenar as atividades de educação esportiva da população;
VI- Desenvolver, promover, divulgar e controlar as atividades esportivas nos centros de lazer do Município, estimulando o hábito de esporte
de massa na comunidade;
VII- Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;
VIII- Desempenhar outras atribuições afins.
Art. 2º A Secretaria Municipal Esportes e Lazer para cumprimento das atribuições dispostas no Art. 1° passa a ser constituída da seguinte estrutura
organizacional:
I - Assessoria Técnica e administrativa
II - Departamento de Esportes e Lazer
Art. 3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de
âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio ao secretário e demais gestores na execução de
programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as áreas;
h) Coordenar e orientar a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que levem à melhoria do
desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades;
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
III - Departamento de Esportes e Lazer
a) planejar e coordenar o apoio e a execução de atividades esportivas e de lazer promovendo a humanização da vida urbana e a integração
da comunidade;

b) planejar e coordenar projetos e programas de desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer;
c) promover o incentivo à prática esportiva pela população;
d) contribuir para a manutenção e ampliação de áreas públicas para prática esportiva e lazer;
e) coordenar as atividades de educação esportiva da população;
f) desenvolver, promover, divulgar e controlar as atividades esportivas nos centros de lazer do Município, estimulando o hábito de esporte
de massa na comunidade;
Art. 4º Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
– Anexo I;
Art. 5° As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art.6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia  de janeiro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N° 491, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições, a forma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Promoção Social.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, de acordo com
os artigos 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto pela Lei Municipal Complementar nº 27, de 23
de dezembro de 2008.
D E C R E T A
Art. 1º São atribuições da Secretaria de Promoção Social:
I- Formular a política municipal de assistência social em consonância com a Política Estadual e a Política Nacional de Assistência Social;
II- Promover a emancipação, a autonomia, a ampliação das capacidades e a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade
no Município, respeitando a condição das mesmas de protagonistas do processo de mudança;
III- Articular e firmar parcerias de cooperação técnico-financeira com instituições públicas e privadas de âmbito municipal, estadual e
federal, com vistas à inclusão social dos destinatários da assistência social, através da implementação do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS;
IV- Coordenar a elaboração e execução do Plano Municipal Anual e Plurianual de Assistência Social, constituído de programas, projetos,
serviços e benefícios da assistência social no âmbito municipal;
V- Definir padrões de qualidade e formas de acompanhamento e controle, bem com a supervisão, monitoramento e avaliação de ações
de assistência social de âmbito local;
VI- Garantir a resolutividade do Sistema Único de Assistência Social, fortalecendo as instâncias regionais de assistência social;
VII- Garantir o exercício do controle social e apoio operacional aos conselhos municipais a ela vinculados em especial ao Conselho Municipal
de Assistência Social;
VIII- Gerir de forma autônoma e democrática os recursos destinados à assistência social através do Fundo Municipal de Assistência Social,
tendo como referência a Política Municipal de Assistência Social, bem como, o Plano Municipal de Assistência Social;
IX- Articular e coordenar a rede de proteção social básica e especial, com centralidade na família, constituída de entidades públicas e da
sociedade civil, estabelecendo fluxo, referência e retaguarda nas modalidades e complexidade de atendimento aos usuários da assistência social
do Município;
X- Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;
XI- Desempenhar outras atribuições afins.
Art. 2º A Secretaria Municipal Promoção Social para cumprimento das atribuições dispostas no Art. 1° passa a ser constituída da seguinte estrutura
organizacional:
I - Assessoria Técnica e administrativa
II - Departamento de Proteção Social Básica
III - Departamento de Proteção Social Especial
IV - Departamento de Vigilância Social
Art.  3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de
âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio ao secretário e demais gestores na execução de
programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as áreas;
h) Coordenar e orientar em apoio aos subsecretários a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos
que levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades;
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
II - Departamento de Proteção Social Básica
a) Promover a inclusão social de famílias vulnerabilizadas social e economicamente, tendo em vista sua emancipação enquanto protagonista
principal do processo de mudança, subsidiando a definição de prioridades de prestação de serviços de assistência social e de concessão de
benefícios, em consonância com a Política Nacional da Assistência Social – PNAS e leis complementares.
b) Atender, orientar e acompanhar famílias de Itapetininga, em situação de vulnerabilidade social, com  operacionalização nos Centros
de Referência da Assistência Social – CRAS.
c) promover o atendimento de caráter emergencial e preventivo à população de menor poder aquisitivo, na área de assistência social, na
forma prevista na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, visando a proteção social básica;
d) prestar esclarecimentos e orientação psicossocial à população de menor poder aquisitivo, quanto aos recursos existentes na Prefeitura
e na comunidade visando atender as suas necessidades materiais, financeiras e psicossociais, bem como promover o seu encaminhamento;
e) desenvolver estudos e pesquisas sobre a realidade sócio-econômica familiar utilizando métodos e técnicas quantitativas, qualitativas,
inclusive estudo de caso;
f) promover o acompanhamento e a avaliação da prestação de assistência social e dos benefícios concedidos, em articulação com as
demais unidades administrativas da Secretaria e com segmentos organizados da sociedade civil;
g) executar, diretamente e por meio de convênios com entidades não-governamentais, programas, projetos e atividades voltados para o
desenvolvimento familiar e/ou comunitário nos bairros, em articulação com as demais unidades da Secretaria e da Prefeitura Municipal de
Itapetininga;
h) organizar e manter atualizado o cadastro das entidades de bairro, de acordo com critérios pré-estabelecidos;
i) promover seminários, encontros e fóruns de debates sobre o tema da família e sobre as políticas sociais desenvolvidas na área;
j) Realizar estudos e levantamentos de dados estatísticos, bem como registrar os atendimentos efetuados, visando subsidiar os debates,
avaliações e propostas de intervenção na tentativa de solucionar os problemas apresentados;
k) discutir e avaliar, em conjunto com os demais departamentos da secretaria, os casos que envolvem o atendimento ao grupo familiar;  
l) Promover a inclusão de famílias vulnerabilizadas privadas de renda e de acesso aos serviços de proteção básica, através dos programas
de transferência de renda.
m) cadastrar as famílias em situação de vulnerabilidade social nos programas de transferência de renda de âmbito municipal e federal;
n) coordenar as atividades relacionadas ao Benefício de Prestação Continuada - BPC aos idosos e pessoas com deficiência do município
de Itapetininga;
o) gerenciar o cadastro único, mantendo-o atualizado, promovendo as substituições e alterações necessárias e informando-as ao órgão
competente;
p) acompanhar os casos  de atendimento social, avaliando sua eficácia e propondo sua suspensão quando for o caso;
q) emitir relatórios estatísticos com base no cadastro único, assessorando a secretaria na tomada de decisões de políticas da assistência
social;
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r) implementar ações que visam o controle social do programa bolsa-família;
s) estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza;
t) proceder à recepção, análise, estudo e encaminhamento dos munícipes aos órgãos competentes, para obtenção de documentos
pessoais, concessão dos benefícios eventuais, auxílios por natalidade e por morte;
u) acompanhar os casos de atendimento social, avaliando sua eficácia e propondo sua suspensão quando for o caso;
v) articular-se regionalmente promovendo a formação de uma rede de atenção à família;
w) encaminhar dados e informações produzidas ao Departamento de Vigilância Social;
III - Departamento de Proteção Social Especial
a) Coordenar, planejar, monitorar e avaliar as ações de proteção social e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, garantindo
o cumprimento de seus direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e de acordo com as resoluções do Conselho da Criança
e do Adolescente;
b) Promover atendimento, acolhimento e abrigamento a crianças e adolescentes, que tiveram os direitos violados, e se encontram com
os vínculos familiares e comunitários fragilizados e/ou rompidos.
c) Promover ações de prevenção, atendimento e enfrentamento ao trabalho infantil, abuso, exploração sexual infanto-juvenil, violência
e atenção ao adolescente em conflito com a lei.
d) Elaborar, implementar, monitorar e avaliar as políticas públicas voltadas aos segmentos jovens do Município de Itapetininga.
e) criar espaços de interlocução entre o poder público e a juventude local;
f) elaborar e executar políticas de formação profissional e geração de renda voltadas ao público jovem;
g) estabelecer convênios e parcerias com entidades governamentais e não governamentais, visando à execução de programas e projetos
para o público jovem;
h) identificar e fortalecer as diversas expressões e manifestações da cultura juvenil do município;
i) promover seminários, encontros e fóruns de debates sobre o tema da juventude e sobre as políticas sociais desenvolvidas na área;
j) Realizar estudos, pesquisas e levantar indicadores sociais referentes à realidade das juventudes do município de Itapetininga;
k) Desenvolver ações de atenção ao munícipe idoso e às pessoas com deficiência, em consonância com a Constituição Federal, o Estatuto
do Idoso, leis complementares, e de acordo com as resoluções dos Conselhos Municipais do Idoso e das Pessoas com Deficiência.
l) Implementar ações e proporcionar à pessoa com deficiência a oportunidade de participação na vida econômica e social do município
e o pleno exercício de sua cidadania.
m) Garantir a proteção social às populações que vivem em situação de rua no município, promovendo seus direitos de cidadania e sua
inclusão social.
n) Coordenar as ações sócio-educativas de acolhimento e proteção à criança e ao adolescente que vive em situação de rua.
o) Coordenar o programa de acolhimento e proteção ao adulto em situação de rua, tendo em vista sua inclusão social e econômica.
p) garantir espaços de formação e geração de renda para a população em situação de rua;
q) realizar parceria com empresas e entidades da sociedade civil, visando criar estratégias de inserção no trabalho e o desenvolvimento
de atividades produtivas;
IV - Departamento de Vigilância Social
a) Coordenar, planejar e controlar as ações voltadas para a vigilância social e a realização de convênios e contratos.
b) Desempenhar funções técnicas na efetiva gestão de convênios e contratos da Secretaria e dos Fundos Municipais.
c) elaborar instrumentos legais de parcerias (convênios, contratos, termos de parceria, termos de responsabilidade, etc.) a serem firmados
entre a Secretaria e órgãos governamentais e não governamentais;
d) acompanhar e controlar as metas físicas e financeiras dos instrumentos legais firmados;
e) Acompanhar, assessorar e avaliar os programas desenvolvidos pela secretaria e consolidar os dados dos atendimentos realizados,
visando monitorar a sua eficácia.
f) elaborar instrumentos de acompanhamento, avaliação e monitoramento dos programas e ações da secretaria, acompanhando para que
os mesmos sejam efetivados;
g) elaborar levantamentos, análises, consolidação e manutenção de fluxo de informações inerentes aos objetivos da secretaria;
h) definir, produzir e monitorar a construção de indicadores, a partir das informações produzidas pelas diversas áreas da secretaria;
i) coordenar a realização de pesquisas, estudos e consolidar dados estatísticos dos programas e ações da secretaria;
j ) Reunir dados estatísticos produzidos por organismos nacionais e internacionais, visando subsidiar a tomada de decisões da secretaria;
k) elaborar análises técnicas que permitam a avaliação periódica e sistemática dos programas e ações da secretaria;
l) articular com as diversas áreas da secretaria, promovendo o acompanhamento e avaliação da execução dos programas e ações da
Secretaria;
m ) acompanhar a execução dos instrumentos legais firmados entre a Secretaria com órgãos governamentais e não governamentais;
n) acompanhar e controlar os recursos recebidos no Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS e demais fontes de recursos da
assistência social do município;
o) compilar dados para a elaboração da proposta orçamentária da Secretaria;
p) garantir a prestação de contas dos recursos recebidos e daqueles repassados pela Secretaria;
q) promover levantamentos, análises e relatórios de informações relevantes ao processo de planejamento da Secretaria;
a) realizar estudos, mapeamentos, pesquisas e levantar indicadores necessários ao acompanhamento técnico das ações da secretaria;
r) promover ações de capacitação a servidores e parceiros da Secretaria;
Art. 4º Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria Municipal de Promoção Social
– Anexo I;
Art.5°. As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art.6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia  de janeiro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N° 492, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições e a forma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, de acordo com
os artigos 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto pela Lei Municipal Complementar nº 27, de 23
de dezembro de 2008.
D E C R E T A
Art. 1º São atribuições da Secretaria de Cultura e Turismo:
I- Formular e implementar, com a participação da sociedade civil, Plano Municipal de Cultura promovendo e executando as políticas e
as ações culturais nele definidas;
II- Implementar o Sistema Municipal de Cultura, integrado ao Sistema Nacional de Cultura, articulando os atores públicos e privados no
âmbito do Município, estruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, descentralizando e democratizando a sua estrutura e atuação;
III- Promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e integrada, considerando a cultura como uma área
estratégica para o desenvolvimento do Município;
IV- Valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade étnica e social da Cidade de Itapetininga;
V- Preservar e valorizar  o patrimônio cultural material e imaterial da Cidade de Itapetininga;
VI- Pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público a documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos de interesse
do Município;
VII- Promover  intercâmbio cultural nos âmbitos regional, nacional e internacional;
VIII- Fortalecer o sistema de incentivo à Cultura e promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito do
Município;
IX- Descentralizar os equipamentos, as ações e os eventos culturais, democratizando o acesso aos bens culturais;
X- Estruturar e realizar cursos de formação e qualificação profissional, em especial nas áreas de criação, produção, gestão e marketing
cultural;
XI- Estruturar o calendário dos eventos culturais da Cidade de  Itapetininga;
XII- Elaborar estudos específicos para a identificação de cadeias produtivas da cultura para, em articulação com outros órgãos municipais,
traçar políticas de desenvolvimento voltadas aos envolvidos no processo da produção cultural;
XIII-  Coordenar os programas e projetos de fomento e divulgação do Turismo no Município
XIV- Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;
XV- Desempenhar outras atribuições afins.
Art. 2º A Secretaria Municipal Cultura e Turismo para cumprimento das atribuições dispostas no Art. 1° passa a ser constituída da seguinte estrutura
organizacional:
I - Assessoria Técnica e administrativa
II - Assessoria de Preservação e Desenvolvimento do Patrimônio Histórico Cultural
III - Departamento de Desenvolvimento do Turismo

IV - Departamento Promoção, Produção e Difusão Cultural
Art. 3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de
âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio ao secretário, e demais gestores, na execução de
programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as áreas;
h) Coordenar e orientar em apoio ao diretores a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que
levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades;
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
II - Assessoria de Preservação e Desenvolvimento do Patrimônio Histórico Cultural
a) assessorar a execução, internamente, das políticas da Administração Municipal no papel de articular, fomentar e criar a ambiência
favorável e atrativa para a consolidação e desenvolvimento sustentável do turismo no Município;
b) promover o gerenciamento técnico da Secretaria na área do Turismo, por delegação do Secretário da pasta;
c) coordenar e promover o acompanhamento técnico-gerencial dos projetos e programas em desenvolvimento a cargo da Assessoria,
notadamente o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo da Cidade;
d) executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas;
III - Departamento de Desenvolvimento do Turismo
a) planejar, executar, coordenar e avaliar as atividades relacionadas ao patrimônio histórico-cultural.
b) Desenvolver, coordenar e aprovar programas e atividades culturais de preservação do patrimônio cultural do Município.
c) Promover, coordenar e controlar atividades museológicas e a preservação do patrimônio arqueológico, histórico, cultural, artístico e
científico.
d) Catalogar e classificar o acervo arqueológico, histórico, cultural e artístico do Município.
e) Estabelecer critérios para conservação, seleção e aquisição de bens culturais e artísticos e de significado histórico.
f) Coordenar e acompanhar a implantação de espaços culturais do Município.
g) Desenvolver estudos necessários à implantação e utilização de espaços culturais.
h) Orientar a celebração de convênios e parcerias para implantação e/ou utilização de espaços culturais no Município.
i) Promover a preservação e manutenção dos espaços culturais do Município.
j) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
IV - Departamento Promoção, Produção e Difusão Cultural
a) Planejar, executar, coordenar e avaliar as atividades culturais do Município.
b) Promover e incentivar atividades culturais, diretamente ou através de convênios com instituições públicas e privadas.
c) Fomentar as iniciativas culturais e artísticas das escolas e organizações especializadas, incentivando-as e prestando-lhes assistência.
d) Realizar e incentivar festivais, concursos, encontros, seminários, conferências e exposições e outras promoções relativas ao
desenvolvimento cultural do Município.
e) Organizar, anualmente, o calendário cultural, artístico e cívico do Município.
f) Executar programas e projetos de desenvolvimento das artes e de preservação das tradições populares, folclóricas e artesanais do
Município.
g) Promover o desenvolvimento e a organização de exposições, feiras e outras realizações concernentes a artesanato, arte popular e
manifestações folclóricas e culturais.
h) Incentivar, apoiar manifestações culturais e iniciativas das entidades, dos artistas e da comunidade.
i) Desenvolver, coordenar e aprovar programas e atividades de formação cultural do Município.
j) Desenvolver programas próprios ou em colaboração com outras entidades culturais, empresas ou Municípios.
k) Planejar e coordenar ações visando à difusão de manifestações artísticas.
l) Manter contato com as comunidades, visando à realização de projetos.
m) Supervisionar e acompanhar projetos das comunidades e entidades culturais.
n) Orientar e acompanhar projetos culturais de iniciativa dos servidores da Prefeitura.
o) Coordenar exposições no ambiente da Prefeitura.
p) executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
Art. 4° Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria de Cultura e Turismo – Anexo
I;
Art. 5° As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia  de janeiro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N° 493, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições e a forma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Obras e Serviços.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, de acordo com
os artigos 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto pela Lei Municipal Complementar nº 27, de 23
de dezembro de 2008.
D E C R E T A
Art. 1º São atribuições da Secretaria de Obras e Serviços:
I- Coordenar, executar e avaliar as atividades relacionadas à execução das obras de pavimentação e drenagem do Município, e sua
conservação e manutenção;
II- Execução e manutenção de obras de construção civil das edificações municipais;
III- Promover a execução de obras públicas e serviços de conservação e recuperação periódica nos próprios municipais;
IV- Coordenar a elaboração e o cumprimento do plano de manutenção dos próprios municipais, em colaboração com as demais Secretarias
Municipais;
V- Planejar e gerenciar as operações de limpeza urbana no Município;
VI- Planejar as atividades relacionadas ao tratamento e disposição final dos resíduos sólidos;
VII- Implementar ações para a redução da quantidade de resíduos produzidos pela população;
VIII- Coordenar, executar e avaliar as atividades relacionadas à conservação e manutenção do sistema viário, em especial da pavimentação
e dos subsistemas de drenagem do Município;
IX- Promover, coordenar, controlar e acompanhar os serviços e atividades relativas à infra-estrutura viária de iluminação pública;
X- Promover, coordenar, controlar e acompanhar os serviços transportes próprio em apoio às atividades das demais secretarias, gerenciando
e mantendo a frota municipal de veículos de passageiros e ou carga,bem como outros veículos pesados de uso na manutenção do viário urbano;
XI- Acompanhar o andamento das obras públicas contratadas a terceiros;
XII- Coordenar e promover a análise e aprovação de projetos arquitetônicos, de equipamentos permanentes, de sistemas hidrossanitários,
de acordo com as normas técnicas e com a legislação em vigor;
XIII-  Planejar, coordenar e gerenciar a execução das políticas municipais de transporte, promovendo sua articulação com as demais
políticas, através da adequada administração dos recursos disponíveis;
XIV- Promover o desenvolvimento de serviços adequados à realidade político-institucional e administrativa, objetivando melhorar o
gerenciamento e controle do transporte;
XV- Garantir o desenvolvimento de procedimentos apropriados ao enfrentamento dos problemas típicos da circulação urbana, em termos
de fluidez, segurança, acessibilidade e impactos ambientais, no que se refere ao tratamento das questões inerentes à Secretaria;
XVI- Integrar o planejamento e a execução das políticas de transporte e trânsito;
XVII- Promover o desenvolvimento e o aprimoramento de metodologias de levantamento e análise de dados nas áreas de transporte;
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XVIII-  Garantir o desenvolvimento e a aplicação de planos e a análise das políticas públicas de transporte, como subsídio ao processo de tomada
de decisão, identificando impactos dos sistemas de tráfego e transporte sobre a comunidade e o meio ambiente;
XIX- Promover a organização e a supervisão das atividades de manutenção e controle do transporte coletivo e individual de passageiros;
XX- Acompanhar os serviços e atividades relativas à infra-estrutura viária garantindo o desenvolvimento e a aplicação de planos relativos
às políticas públicas de transporte;
XXI- Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;
Art. 2º A Secretaria Municipal Obras e Serviços para cumprimento das atribuições passa a ser constituída da seguinte estrutura organizacional:
I - Assessoria Técnica e administrativa
II - Departamento de Estudos, Projetos e Edificações
III - Departamento de Execução de Obras Públicas
IV - Departamento de Limpeza Urbana
V - Departamento de Infraestrutura Urbana
VI - Departamento de Gestão do Transporte
Art.  3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de
âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio ao secretário, e demais gestores, na execução de
programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as áreas;
h) Coordenar e orientar em apoio ao Secretário a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que
levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades;
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
II - Departamento de Estudos, Projetos e Edificações
a) Coordenar e promover a análise e aprovação de projetos arquitetônicos, de equipamentos permanentes, de sistemas hidrossanitários,
de acordo com as normas técnicas e com a legislação em vigor;
b) distribuir processos às equipes encarregadas das tarefas necessárias;
c) providenciar o exame e a solução de requerimentos concernentes à aprovação de projetos arquitetônicos, de equipamentos permanentes
de sistemas hidrossanitários;
d) coordenar as equipes encarregadas das diligências e tarefas necessárias à análise dos projetos submetidos à aprovação;
e) emitir pareceres em processos de consulta sobre projetos de construção e regularização de edificações, de equipamentos permanentes
de sistemas hidrossanitários;
f) Coordenar e acompanhar as vistorias relativas à obras e serviços licenciados, suas modificações até sua conclusão;
g) coordenar às equipes encarregadas das diligências e tarefas necessárias ao controle dos projetos aprovados;
h) emitir pareceres em processos de projetos de construção e regularização de edificações;
i) fiscalizar, notificar, intimar e autuar, quando for o caso, as obras e edificações em desacordo com projeto aprovado ou peças gráficas
listadas;
j) manter cadastros de profissionais de engenharia e arquitetura e de empresas prestadoras de serviços fiscalizados;
k) analisar plantas de situação dos projetos de arquitetura;
l) Coordenar a implantação de vias de acordo com o plano de urbanização e o Plano Diretor Urbano em vigor;
m) coordenar os serviços de elaboração dos levantamentos topográficos e planialtimétricos e respectivos cálculos e desenhos;
n) fornecer alinhamento e nivelamento do logradouro aos lotes;
o) supervisionar a demarcação de logradouros públicos;
p) acompanhar a implantação geométrica de novos loteamentos;
q) providenciar e coordenar a elaboração de levantamentos topográficos e cadastrais necessários ao desenvolvimento das atividades,
metas, programas e projetos no âmbito da Secretaria, quando necessário;
III - Departamento de Execução de Obras Públicas
a) Gerenciar e monitorar as atividades de construção e reforma de edificações públicas, através da gestão dos contratos de obra, inclusive
os contratos de supervisão de implantação (Gerenciamento de Obras);
b) Gerenciar e monitorar as atividades de manutenção de próprios municípios;
c) Elaborar um sistema de programação preventiva e corretora de intervenções;
d) Articular-se permanentemente com as Secretarias municipais destinatárias dos serviços de manutenção, interando-se dos projetos
desde sua fase de elaboração;
e) Gerenciar e monitorar as atividades de execução de obras públicas ligadas a melhoramentos urbanos como vias, praças, áreas de lazer,
parques e afins;
f) Inteirar-se dos projetos ainda em sua fase de elaboração e articula-se com outras Secretarias intervenientes na concepção e na
destinação dos mesmos;
g) Orientar e monitorar contratos de supervisão de implantação (Gerenciamento de Obras);
h) Gerenciar e monitorar as atividades de construção dos elementos passivos da rede municipal de drenagem (captação, tubulações);
i) Dar apoio técnico a projetos orientados pelos demais órgãos da Administração Pública Municipal;
j) Subsidiar a elaboração dos contratos de execução dos elementos passivos da rede e dos elementos ativos (estações, comportas), a partir
de interações emergenciais derivadas do Plano Diretor de Drenagem;
k) Manter atualizado o cadastro da rede via sistema de informações georeferenciado;
IV - Departamento de Limpeza Urbana
a) Elaborar planos e programas para o desenvolvimento dos sistemas de limpeza pública, incluindo a coleta seletiva, a coleta e destinação
dos resíduos gerados por serviços de saúde e construção civil.
b) Coordenar e supervisionar o cumprimento de planejamentos e programações de atividades de coleta de lixo, varrição e serviços
complementares.
c) Coordenar, supervisionar e promover a execução da coleta regular, extraordinária ou especial do transporte do lixo desde os pontos de
produção até os locais de destino final.
d) Coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços de limpeza pública e remoção de lixos executados por empresas
e por veículos alugados.
e) Controlar as empresas particulares, que transportam lixo e similares, que prestam serviço ao Município.
f) Emitir parecer técnico e fornecer dados sobre equipamentos e materiais destinados à limpeza pública.
g) Promover a Educação Ambiental, para a orientação e mobilização da população quanto às atividades de limpeza.
h) Controlar os serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar, hospitalar e de resíduos especiais e/ou perigosos.
i) Promover ações de atendimento às comunidades referentes à sua área de atuação.
V - Departamento de Infraestrutura Urbana
a) Administrar sistema de gerenciamento de pavimentação, monitorando as atividades de pavimentação e recuperação de vias urbanas,
e preparando as intervenções no tempo, no espaço e nas opções técnicas adequadas;
b) Supervisionar os serviços de manutenção da drenagem existente, bem como a construção de pequenas redes;
c) Supervisionar serviços de Limpeza e desobstrução de redes do sistema de drenagem e esgotamento sanitário
d) Supervisionar e fazer a manutenção de calçadas em geral, rampas, escadarias e muros de contenção sempre de caráter público;
e) Acompanhar e fiscalizar as obras executadas pelas concessionárias de eletricidade, de água e de telefone, desde que haja interferência
na pavimentação e na drenagem das vias públicas pertencentes à Regional;
VI - Departamento de Gestão do Transporte
a) planejar e coordenar a gestão da frota municipal de veículos, em atendimento às necessidades da Secretaria de Obras e Serviços, bem
como das demais Secretarias, na execução das atividades rotineiras da Administração Municipal;
b) estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução de atividades, cronogramas e prioridades para as áreas de transporte coletivo
e individual;
c) coordenar e fiscalizar a operação e expansão de serviços de transporte público de âmbito municipal.
d) orientar as atividades de planejamento e estudos de alterações nos sistemas municipais de transporte  coletivo (SMTC) e individual de
passageiros;
e) coordenar a elaboração da política tarifária do SMTC;
f) desenvolver modelos e elaborar estudos de avaliação de desempenho operacional do sistema de transporte público do Município;
g) coordenar a elaboração de projetos de criação, alteração ou extinção de serviços;
h) analisar e dar parecer técnico às solicitações da comunidade;
i) planejar e coordenar o controle operacional do sistema de táxi;
j) coordenar o controle operacional dos sistemas de transportes especiais;
k) coordenar estudos visando à elaboração de planilhas de cálculo de custos e tarifas dos serviços de táxi;
l) efetuar a vistoria e a fiscalização do sistema de transporte coletivo municipal.
m) gerenciar e monitorar as atividades de operação de terminais, por meio da gestão dos contratos de concessão e ou permissão, inclusive
estabelecendo contratos de supervisão de operação;

Art. 4º Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços
– Anexo I;
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia  de janeiro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N° 494, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições e a forma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, de acordo com
os artigos 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto pela Lei Municipal Complementar nº 27, de 23
de dezembro de 2008.
D E C R E T A
Art. 1º. São atribuições da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento:
I- Viabilizar internamente a execução das políticas da Administração Municipal na área de incentivo ao trabalho e geração de renda,
através da adequada gestão da estrutura e dos recursos disponíveis;
II- Promover o planejamento e acompanhamento técnico-gerencial dos projetos de incentivo ao trabalho e geração de renda;
III- Promover a articulação do trabalhador desempregado e/ou de baixa renda e de baixa qualificação profissional com o mercado de
trabalho da Região na qual se insere o Município, através de cursos de capacitação e qualificação profissional, estimulando a formação de
associações e/ou empresas associativas de produção de bens e/ou serviços;
IV- Fortalecer a execução das políticas públicas do trabalho e de geração de renda no âmbito do Município e da região, valorizando os
espaços de debate público e a articulação de redes que implementem ações de qualificação social e empresarial para o desenvolvimento da
economia solidária;
V- Contribuir para a sustentabilidade e desenvolvimento dos empreendimentos solidários existentes na cidade;
VI- Prover fomento à economia solidária e ao empreendedor promovendo o acesso ao micro-crédito;
VII- Articular a qualificação social e profissional, a processos de elevação da escolaridade e inclusão digital ou acesso às tecnologias de
informação;
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento para cumprimento das atribuições dispostas no Art. 1° passa a ser constituída da
seguinte estrutura organizacional:
I - Assessoria Técnica e administrativa
II - Departamento de Apoio ao Trabalhador
III - Departamento de Apoio ao Empreendedor
IV - Departamento de Desenvolvimento Econômico
Art. 3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de
âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio ao secretário, e demais gestores, na execução de
programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as áreas;
h) Coordenar e orientar em apoio aos diretores a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que
levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas,
projetos e atividades;
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público,
e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às
políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
II - Departamento de Apoio ao Trabalhador
a) Contribuir para a geração de trabalho e a inclusão social necessária ao atendimento da população economicamente ativa de Itapetininga;
b) Promover a articulação do trabalhador desempregado e/ou de baixa renda e de baixa qualificação profissional com o mercado de
trabalho, através de cursos de capacitação e qualificação profissional, voltadas ao estímulo da formação de associações e/ou empresas associativas
de produção de bens e/ou serviços;
c) Possibilitar a preparação do cidadão para sua inserção no mercado de trabalho e para a vida, aliando conhecimentos técnicos com
experiências em relações humanas e cidadania.
d) identificar o grau de escolaridade do trabalhador para promovê-lo e incentivá-lo a  melhorar o nível de escolaridade, a fim de torná-
lo apto ao mercado de trabalho.
e) Promover a articulação do adolescente trabalhador e/ou do trabalhador desempregado e/ou do setor informal com o mercado de
trabalho, através de apoio e financiamento, comercialização de produtos e informações sobre o mercado de trabalho.
f) Promover alternativas de encaminhamento ao mercado de trabalho ao jovem trabalhador;
g) Acompanhar o desenvolvimento do jovem trabalhador junto às empresas;
h) Articular-se com as empresas para a inserção do jovem trabalhador no mercado de trabalho;
i) coordenar programas e projetos de intermediação para o mercado formal de trabalho e geração de renda e viabilizar ações de
orientação profissional, objetivando facilitar o acesso do trabalhador ao mercado de trabalho .
j) Promover o aumento do nível de conhecimento da população trabalhadora, elevando o acesso às tecnologias de informação e comunicação
em ações integradas de inclusão digital;
III - Departamento de Apoio ao Empreendedor
a) Coordenar os programas relacionados ao Acesso ao Crédito, à Economia Solidária e à Inclusão Digital;
b) Estimular o empreendedorismo, o associativismo e a inserção no mercado formal;
c) Facilitar o acesso ao crédito, a novos mercados e à tecnologia, elaborando planos estratégicos das áreas de microcrédito;
d) Implantar e gerenciar unidades de microcrédito;
e) Assessorar os empreendimentos para regularização de suas atividades nos aspectos de registro e funcionamento;
f) Orientar a elaboração de planos de negócios para os empreendimentos como forma de garantir sua sustentabilidade;
g) Articular-se com os segmentos da sociedade organizada voltados ao empreendedorismo, cooperativas, associações, microempresários
formais e informais;
h) Realizar e incentivar estudos sobre a economia enfatizando micro e pequenas empresas, bem como as associações, cooperativas e
grupos produtivos informais;
i) Fomentar a organização, produção e comercialização das micro e pequenas empresas e dos empreendimentos de economia popular
e solidária;
j) Apoiar estudos e pesquisas para o desenvolvimento tecnológicos adequados aos empreendimentos da economia popular e solidária;
k) Fomentar parcerias entre organizações públicas e privadas para implementar os objetivos da Secretaria;
l) Apoiar estudos e propostas de regulação legal que dinamizem a economia popular e solidária;
m) Promover o comércio justo e o consumo ético e solidário;
n) Promover o aumento do nível de conhecimento da população, elevando o acesso às tecnologias de informação e comunicação em
ações integradas de inclusão digital;
o) Preparar e consolidar informações gerenciais e econômico-financeiras;
IV - Departamento de Desenvolvimento Econômico
a) incentivar a execução das políticas e diretrizes da Administração Municipal na área de desenvolvimento econômico e de ciência e
tecnologia, bem como as atividades ligadas ao desenvolvimento do Município;
b) incentivar o acompanhamento técnico-gerencial dos projetos de desenvolvimento econômico do Município;
c) incentivar a atração e implantação de novas empresas no Município;
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d) incentivar a atualização tecnológica das empresas existentes no Município;
e) incentivar as pesquisas científicas, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, aumento da produtividade e outras demandas e
potencialidades da população de Itapetininga;
f) incentivar a promoçao das potencialidades econômicas do Município de Itapetininga;
g) coordenar o processo de concessões de áreas públicas para investimentos de interesse do Município;
Art. 4º Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento
– Anexo I;
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta pelo Art.4° da
Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o Município de Itapetininga.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia  de janeiro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N° 495, DE 1º DE JANEIRO DE 2009.
Estabelece as competências, atribuições e a forma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições
legais, de acordo com os artigos 49 e 73 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e ainda tendo em vista o disposto pela
Lei Municipal Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 2008.
D E C R E T A
Art. 1º São atribuições da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente:
I- Promover levantamento das necessidades da população rural do município;
II- Despertar, em nível de comunidade, o senso de participação e cooperação da população rural do Município;
III- Promover a integração das atividades rurais existentes com os programas e projetos elaborados pelas Secretarias
Municipais;
IV- Planejar e organizar em conjunto com as Secretarias afins, a implantação de hortos, hortas e pomares com a participação
das comunidades;
V- Elaborar projetos, em conjunto com órgãos federais e estaduais, com vistas à captação de recursos objetivando a
melhoria de produção e abastecimento do Município e buscando oportunidades de desenvolvimento sustentável, sobretudo no
que se refere aos aspectos ambientais;
VI- Participar de decisões que envolvam a área rural;
VII- Desenvolver programas e projetos, visando atendimento satisfatório e igualitário em todo território rural do Município;
VIII- Buscar recursos para a manutenção da estrutura física e funcionamento dos viveiros municipais e das associações
rurais;
IX- Promover reuniões para que, de posse das informações levantadas, elabore-se planejamento pautado na realidade e
necessidade das comunidades envolvidas;
X- Participar de decisões que envolvam a área rural, tais como: delimitação de perímetro rural, aprovação de loteamento
em área rural, etc.;
XI- Realizar cursos na área agrícola e de pecuária, objetivando um aproveitamento da produção imprópria para a
comercialização, criando fontes alternativas de alimentação e renda para o produtor rural;
XII- Realizar o levantamento de todos os agricultores do município, mantendo o banco de dados atualizado, visando
quantificar e localizar em mapa todas as atividades agrícolas do Município;
XIII- Orientar tecnicamente o agricultor quanto ao ciclo da atividade agrícola;
XIV- Desenvolver sistemas de informações com a finalidade de orientar vários segmentos do mercado agro alimentar, bem
como a população em geral;
XV- Estimular regulação de preços, ofertando produtos diversificados de qualidade;
XVI- Contribuir para o abastecimento alimentar do Município;
XVII- Exercer a administração dos mercados, feiras, entrepostos, comércio ambulante e outras formas de comercialização e
abastecimento público;
XVIII- Promover dentro de prioridades estabelecidas a abertura, conservação e recuperação das estradas rurais e secundárias,
em todo o Município;
XIX- Gerenciar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos próprios,
permitindo, a um custo compatível, sua disponibilidade e usabilidade;
XX- Efetuar o controle de abastecimento da frota de veículos;
XXI- Executar o abastecimento de combustível e lubrificante no campo, permitindo um menor tempo de paralisação do
equipamento;
XXII- Promover a construção, manutenção de pequenas pontes;
XXIII- Aplicar a Política Municipal de Meio Ambiente, adotando e promovendo a adoção dos princípios do desenvolvimento
sustentável;
XXIV- Elaborar e aplicar conforme diploma legal o Código Municipal de Meio Ambiente, regulando a ação do Poder Público
Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria,
recuperação e controle do meio ambiente equilibrado, bem de usos comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida;
XXV- Determinar diretrizes destinadas à melhoria das condições ambientais do Município e à gestão integrada dos resíduos
sólidos;
XXVI- Determinar diretrizes ambientais para elaboração de projetos e parcelamento do solo urbano;
XXVII- Promover a educação ambiental;
XXVIII- Exercer o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços, quando potencial ou
efetivamente poluidoras ou degradantes do meio ambiente, exigindo, sempre que necessário, na forma da Lei, os Estudos Prévios
de Impacto Ambiental – EPIA’s e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental – RIMA’s e Declaração de Impacto Ambiental
– DIA;
XXIX- Exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos, em
benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente e dos resíduos sólidos;
XXX- Fiscalizar as atividades produtivas, comerciais e de prestações de serviços e o uso de recursos ambientais pelo Poder
Público e pelo setor privado;
XXXI- Articular-se com os demais Municípios da Região para proposição e execução integrada de programas, projetos e
atividades que visem à proteção de ecossistemas da sua área de abrangência e à melhoria da qualidade de vida da região;
XXXII- Articular e promover a integração das ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades
públicas que atuam do Município;
XXXIII- Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;
XXXIV- Desempenhar outras atribuições afins.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para cumprimento das atribuições dispostas no Art.1° passa a
ser constituída da seguinte estrutura organizacional:
I - Assessoria Técnica e administrativa
II - Departamento de Agricultura
III - Departamento de Gestão e Controle Ambiental
IV - Departamento de Serviços Distritais
Art. 3° As unidades administrativas enumeradas no Art.2° terão as seguintes atribuições:
I - Assessoria Técnica e Administrativa
a) Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no exercício de suas atribuições;
b) Prestar apoio e assessoramento técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas
e projetos de âmbito estratégico para a gestão;
c) Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações em apoio ao secretário, e demais gestores na
execução de programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão;

d) Gerenciar programas e projetos prioritários da Secretaria;
e) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo
decisório relativo às políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
f ) Coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da Secretaria;
g) Promover a integração e interação entre os diversos órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as
áreas;
h) Coordenar e orientar em apoio aos diretores a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas
de projetos que levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços;
i) Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização
dos programas, projetos e atividades;
j) Organizar e coordenar as atividades do gabinete do secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais,
atendimento ao público, e o trâmite de processos administrativos inter-secretarias;
k) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo
decisório relativo às políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
l) Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
II - Departamento de Agricultura
a) viabilizar internamente a execução das políticas da administração municipal na área agrícola, compreendendo as
atividades de extensão e fomento, através da adequada gestão da estrutura e dos recursos disponíveis.
b) Promover levantamento das necessidades da população rural do município;
c) Planejar e organizar em conjunto com as Secretarias afins, a implantação de hortos, hortas e pomares com a participação
das comunidades;
d) Desenvolver programas e projetos, visando atendimento satisfatório e igualitário em todo território rural do Município;
e) Promover reuniões para que, de posse das informações levantadas, elabore-se planejamento pautado na realidade e
necessidade das comunidades envolvidas;
f ) Realizar cursos na área agrícola e de pecuária, objetivando um aproveitamento da produção imprópria para a
comercialização, criando fontes alternativas de alimentação e renda para o produtor rural;
g) Realizar o levantamento de todos os agricultores do município, mantendo o banco de dados atualizado, visando
quantificar e localizar em mapa todas as atividades agrícolas do Município;
h) Orientar tecnicamente o agricultor quanto ao ciclo da atividade agrícola;
i) Desenvolver sistemas de informações com a finalidade de orientar vários segmentos do mercado agro alimentar, bem
como a população em geral;
j) Promover dentro de prioridades estabelecidas a abertura, conservação e recuperação das estradas rurais e secundárias,
em todo o Município;
k) Gerenciar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos próprios,
permitindo, a um custo compatível, sua disponibilidade e usabilidade;
l) Promover a construção, manutenção de pequenas pontes;
III - Departamento de Gestão e Controle Ambiental
a) viabilizar internamente a execução das políticas da administração municipal na área de meio ambiente, compreendendo
as atividades de licenciamento, controle e fiscalização ambiental, através da adequada gestão da estrutura e dos recursos
disponíveis.
b) Coordenar a implantação e implementação das Unidades de Conservação e dos espaços territoriais especialmente
protegidos, pesquisar e monitorar os ecossistemas naturais, controlar e fiscalizar as atividades potencial ou efetivamente poluidoras
e/ou degradadoras do meio ambiente.
c) Controlar e monitorar a qualidade dos recursos hídricos e as atividades poluidoras e/ou degradadoras do solo, controlar
e monitorar os processos e os efluentes do sistema de saneamento.
d) Viabilizar as políticas de áreas verdes, dentro dos limites de decisão estabelecidos pela secretaria;
e) Planejar, coordenar e avaliar as atividades educativas e informativas relativas ao meio ambiente e o engajamento da
sociedade na conservação, recuperação e melhoria da qualidade de vida, despertando o seu interesse, envolvimento e compromisso
dentro de uma visão política, social, econômica e cultural;
f ) Promover e apoiar eventos relacionados com as atribuições da secretaria e outros de interesse ambiental.
IV - Departamento de Serviços Distritais
a) Coordenar o atendimento aos munícipes nos Distritos orientando com relação ao acesso e a utilização dos serviços
sob responsabilidade da Administração Municipal;
b) Visitar periodicamente o território pertencente aos Distritos, com a finalidade de conhecer seus principais problemas,
monitorando as manutenções preventivas e corretivas, bem como, o atendimento às solicitações dos munícipes;
c) Executar as medidas técnicas e administrativas no âmbito da Secretaria, de forma integrada com a Secretaria de Obras
e Serviços, garantindo a Manutenção Urbana;
d) Compilar e organizar informações gerenciais sobre as obras e serviços de Manutenção Urbana, fiscalizados e
administrados pela Prefeitura Municipal nas áreas dos Distritos.
Art. 4° Faz parte integrante deste Decreto a relação dos cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente – Anexo I;
Art. 5° As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, adequadas na forma disposta
pelo Art.4° da Lei Complementar n° 27, de 23 de dezembro de 2008, consignadas no orçamento do exercício de 2009 para o
Município de Itapetininga.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia  de janeiro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

COMUNICADO
A Prefeitura do Município de Itapetininga comunica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais, com sede neste município, que recebeu recursos a título de transferência voluntária do Orçamento Geral da União,
para execução do objeto consignado no contrato de repasse número 0176948-57/05.

ATOS DO SEPREM
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

EDITAL
O Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, obedecendo às disposições dos Artigos 5º, 7º e 15, da Lei Municipal nº 4.297, de
28.07.1999, convoca  os  Senhores  Funcionários Públicos Municipais Ativos e Inativos, para  a eleição da composição do Conselho Administrativo
e do Conselho Fiscal do SEPREM, que será realizada das 08:00 às 18:00 horas do dia 15.01.2.009, na Sede do SEPREM, sito à Rua Monsenhor Soares
nº. 66 – Centro – Nesta, local onde estará localizada a urna para recepção das cédulas de votação.
Para cada Conselho deverão ser eleitos 03(três) titulares e 03(três) suplentes, obedecendo-se a ordem pela totalidade dos votos obtidos pelos
candidatos.
As candidaturas serão individuais e deverão ser registradas na Sede do SEPREM até as 18:00 horas do dia 12.01.2.009.
Somente poderão concorrer à eleição, os Funcionários Públicos Municipais Ativos e Inativos do Quadro Permanente,  com plena capacidade para
prática de todos os atos da vida civil.
Itapetininga SP, 29 de Dezembro de 2.008
Jaime de Carvalho
Presidente do SEPREM
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