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Olá!
Nesta última sema-

na do ano de 2011, o
Semanário Oficial de
Itapetininga traz até você
algumas das ações em
beneficio da população
itapetiningana, que serão

2012: TEMPO DE CONQUISTAS E
REALIZAÇÕES

executadas pela
Administração Municipal
em 2012.

Como em 2011,
neste ano a equipe da
Prefeitura de Itapetininga
continuará a trabalhar com
dedicação para implantar

projetos e serviços que
valorizem, beneficiem e
proporcionem mais
qualidade de vida a toda
população. Confira nas
próximas páginas algumas
das ações e investimentos
que serão realizadas em

2012 em Itapetininga pela
Administração Municipal.
A equipe da Assessoria de
Comunicação e Imprensa
deseja a toda a população
um ano novo de paz  e
muitas alegrias.
Boa leitura e até a próxima.

Semanário Oficial de Itapetininga
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Novas pontes na área rural serão
construídas pela Administração Municipal

Também nesse
ano, Itapetininga,  através de
recursos federais, será con-
templada com a construção
de seis pontes na zona rural.

Os bairros, que se-
rão beneficiados serão,
Turvo dos Rodrigues II
(Córrego Bueno), Bairro
Biscoito Duro (Córrego Ca-
chaça), Bairro Vatinga (Cór-
rego Vatinga) Bairro Laranja
Azeda (Córrego Laranja
Azeda), Bairro Turvo dos
Rodrigues I (Córrego Rodri-
gues) e a construção de

Ponte Mista no Bairro Rio
Acima (Córrego Perico), um
investimento de R$
1.666.970,00 dos Governos
Federal e Municipal.

As obras, que de-
vem ter início no segundo
semestre do ano, serão de
suma importância para toda
região, tendo em vista que,
auxiliarão no transporte de
alunos, no escoamento da
produção, na agricultura fa-
miliar, além de favorecer para
o acesso as unidades de
saúde.

Avenidas Waldomiro de Carvalho e Padre Antonio
Brunetti serão recapeadas

Criado para durar
de dez a quinze anos, o as-
falto tende a perder a sua du-
rabilidade com o tem-
po. Assim como acontece
em muitos municípios, Ita-
petininga tem sofrido com a
deteriorização do asfalto,
efeito do constante tráfego
intenso de carros e cami-
nhões que circulam todos
os dias pelas vias da cidade,
pelo período intenso de

chuvas, típico do município
em determinadas épocas do
ano e também pelo tempo
em que a maioria do asfalto
do município foi executado,
o que em algumas ruas já fa-
zem mais 20 anos.

Tendo consciência
desta problemática que atin-
ge o município, a Adminis-
tração Municipal em 2012 irá
realizar obras de recupera-
ção em diversas ruas do

município.
As próximas vias

serem contempladas com as
obras de recapeamento se-
rão as Avenidas Waldomi-
ro de Carvalho e Padre An-
tonio Brunetti, um investi-
mento de R$558.250,00,
recursos estes vindos de um
convênio com o Ministério
das Cidades, do Governo
Federal e da Administração
Municipal.

Administração Municipal irá revitalizar pista de
caminhada da Avenida Wenceslau Brás

Em 2012, Itapeti-
ninga  será presenteada com
a revitalização da pista de ca-
minhada da Avenida Wen-
ceslau Brás. No local, será
realizada pavimentação as-
fáltica, colocação de guias
e sarjetas, introdução de si-
nalização horizontal e verti-
cal. Através de um convênio
firmado entre a Prefeitura de
Itapetininga e o Governo
Federal, por meio do Minis-
tério das Cidades, serão
investidos R$ 213.942,87 na
recuperação da via.
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Rua Quintino Bocaiúva será recapeada
Também neste

ano, dando continuidade ao
Programa de Recapeamento
Asfáltico, a Administração
Municipal pretende realizar
obras de recapeamento na
área central do município.

A via atendida
desta vez será a Rua Quin-
tino Bocaiúva, no trecho que

compreende a Avenida Cin-
co de Novembro e a Rua
Pedro Marques.

Nas obras, que de-
vem acontecer através de
uma parceria entre a Pre-
feitura de Itapetininga e o
Governo Federal, os investi-
mentos serão próximos a de
320 mil reais.

Administração Municipal irá revitalizar a Biblioteca Municipal Dr.
Júlio Prestes de Albuquerque 

Em 2012, Itapeti-
ninga será contemplado com
a reforma da Biblioteca Mu-
nicipal Dr. Júlio Prestes.

Devem ser investi-
dos perto de 140 mil reais,
recursos do Ministério da
Cultura e da Prefeitura de
Itapetininga. Além da refor-
ma, está previsto a aquisi-
ção de um novo acervo de
livros para o espaço.

Enriquecendo a
leitura da população itapeti-
ningana há 63 anos, a Biblio-
teca Municipal, hoje conta
com um acervo de 8.500

livros de todos os gêneros
e para todas as faixas etárias,
todos a disposição da popu-
lação itapetiningana.

Entre os títulos
que o acervo dispõe,  estão
algumas raridades como
“Família e Comunidade –
Um Estudo Sociológico de
Itapetininga”, de Oracy
Nogueira, do ano de 1942 e
“Clube Venâncio Ayres”
(discurso proferido pelo
orador oficial Jair Barth),
escrito em 1943.

Para ter acesso a
todo esse acervo, basta

comparecer na Biblioteca
Municipal  , portando RG,
uma foto 3x4 e comprovante
de residência para realizar
seu cadastro.

A Biblioteca Muni-
cipal “Dr. Júlio Prestes de Al-
buquerque”, está locali-
zada à Rua Campos Sales,
175 – Centro. O horário de
funcionamento é de segun-
da a sexta, das 8 às 22horas,
e aos sábados das 9 às 12
horas.

Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo
telefone: (15) 3272.3265.

Imprimir documen-
tos, enviar mensagens ele-
trônicas, realizar pesquisas
escolares, acessar sites de
entretenimento e os servi-
ços gratuitos, esses são
apenas alguns dos recursos
oferecidos no Telecentro
Comunitário e no Programa
Acessa São Paulo.

Desde 2009, os Ita-
petininganos já contam com
os dois postos de atendi-
mento ao público, o Progra-
ma Acessa São Paulo, fruto
de parceria entre a Prefeitura
e o Governo do Estado de
São Paulo e o Polo do Tele-
centro Comunitário, projeto
do Governo Federal implan-
tado em Itapetininga em
conjunto com a Administra-
ção Municipal. O grande
número de acessos que am-
bas as unidades possuem
mensalmente mostra a im-
portância e aceitação da co-

Prefeitura de Itapetininga irá implantar seis novos Telecentros
munidade itapetiningana
com estes projetos.

Visando combater
a exclusão digital, a Prefei-
tura de Itapetininga tem tra-
balhado para implantar no-
vos pontos de internet gra-
tuita. Em parceria com o
IFSP (Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecno-
logia de São Paulo) Campus
de Itapetininga, a Adminis-
tração Municipal irá  desen-
volver no próximo ano, o
Projeto de Inclusão Tecno-
lógica e Social, que resulta
na implantação de mais seis
Telecentros, três unidades
em bairros e o restante em
Distritos do município, um
investimento próximo a 310
mil reais, do Governo Fede-
ral e da Administração.

O Projeto de Inclu-
são Tecnológica e Social é
voltado à inclusão social e
digital com o suporte do

IFSP, por meio de cursos que
atendam à qualificação

profissional, com fomento e
acesso às tecnologias de

informação e comunicação,
atendendo a uma população

de alta vulnerabilidade
social.
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Neste próximo
ano, visando suprir a de-
manda do município na área
de reabilitação ortopédica,
devido o fechamento do
Centro de Reabilitação do
Estado,  a Prefeitura de Itape-
tininga trabalha na implan-
tação de um Centro de Rea-
bilitação.

A unidade, que já
deve ser entregue a popula-
ção no próximo ano, deve
atender uma média de 80 pa-
cientes por dia. O Centro de

CIDADE INOVADORA

Prefeitura de Itapetininga irá implantar
Centro de Reabilitação no início de 2012

Reabilitação, funcionará no
prédio anexo a UBS ( Unida-
de Básica de Saúde) Dr. Ge-
nefredo Monteiro, suprirá a
demanda das UBSs ( Unida-
de Básicas de Saúde), PSFs
( Postos de Saúde da Famí-
lia) e dos Centros de Especi-
alidades para Fisioterapia.

Ao todo, o  espa-
ço, terá 174,61m² no piso su-
perior e 137,09 m² no piso
inferior e a equipe que pres-
tará atendimento no local s-erá
formada por 4 fisioterapeutas.

Em breve mais de
10 mil moradores dos bair-
ros, Bela Vista, Vila Bandei-
rantes, Parque São Bento e
Vila Carolina serão contem-
plados com a Praça dos Es-
portes e da Cultura ( PAC) ,
na região do Jardim Cambuí
e Parque São Bento.

O espaço integrará
atividades e serviços cultu-
rais, práticas esportivas e de
lazer, formação e qualifica-
ção para o mercado de tra-

Mais de 10 mil moradores serão beneficiados com a
Praça do PAC

balho, serviços socioas-
sistênciais, políticas de pre-
venção à violência e inclu-
são digital, oferecendo co-
bertura a todas as faixas etá-
rias. 

A praça de 3.000
m², contará com um prédio
incluindo biblioteca, cinete-
atro com 60 lugares, sanitá-
rios, salas de apoio, tele-
centro, quadra coberta, pis-
ta de skate, jogos de mesa,
espaço criança, sala multiu-

so, pista de caminhada,
aparelhos de ginástica ao ar
livre e também o CRAS
(Centro de Referência e As-
sistência Social), totalizan-
do um investimento de mais
de R$ 2 milhões do Governo
Federal e da Administração
Municipal.A Praça do PAC
será um importante espaço
social para os moradores
que terão oportunidade de
ter acesso a cultura, edu-
cação, esporte e lazer.  

Também em 2012, a
Administração Municipal
pretende com o auxilio do
Governo Federal, implantar
galerias de água pluvial,
guias e sarjetas na Avenida
Nisshimbo do Brasil. As
obras de drenagem profun-
da devem compreender o
trecho da Rodovia Raposo
Tavares até a Lagoa, locali-
zada na Lagoa da Chapa-
dinha, com investimentos na
ordem de 800 mil reais.

Prefeitura de Itapetininga irá implantar galeria de água
pluvial na Avenida Nisshimbo do Brasil 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
LEI Nº 5.509, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

“DISPÕE sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e dá outras providências.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR, que se constitui em órgão
local na conjugação de esforços entre o Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter consultivo, para o
assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico do município de
Itapetininga.
Art. 2º O Conselho criado por esta Lei será integrado por pessoas de ilibada conduta social, reconhecido
espírito público e interesse no turismo, designadas por ato do Prefeito Municipal, com a seguinte
composição:
I – 05 (cinco) representante da Prefeitura, escolhidos entre as Secretarias do Município que tenham
relação ou possam auxiliar no desenvolvimento do Turismo;
II – 01 (um) representante da Faculdade de Tecnologia “Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende” –
FATEC - Itapetininga;
III - 01 (um) representante da Escola Técnica “Prof. Edson Galvão” - ETEC;
IV – 01 (um) representante do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;
V - 01 (um) representante das instituições particulares de ensino superior;
VI -01 (um) representante do CONDEPAC - Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico,
Artístico, Arquitetônico, Turístico, Literário e Paisagístico de Itapetininga;
VII - 01 (um) representante Associação Comercial de Itapetininga;
VIII - 01 (um) representante do Sindicato Rural de Itapetininga;
IX - 01 (um) representante das empresas Hoteleiras;
X - 01 (um) representante das empresas do ramo de atividade em alimentação
XI – 01 (um) representante das empresas do ramo de atividade em lazer e entretenimento.
XII - 01 (um) representante das Agências de Turismo;
§ 1o A cada um dos membros nominados neste artigo corresponderá um suplemente, igualmente indicados
pelo órgão ou entidade representado.
§ 2o Cada representante efetivo terá mandato de dois anos, podendo ser reconduzido por igual período;
§ 3o Os representantes do Poder Executivo, terão mandatos coincidentes com o mandato do Governo
Municipal.
§ 4o A prestação de serviços como membro do Conselho será gratuita e considerada de relevância social.
§ 5º O COMTUR poderá convidar para participar das reuniões do Conselho representantes de outras
entidades com afinidade, com interesse ou ligadas à área, sem entretanto, direito à voto.
Art.3º O COMTUR fica assim organizado:
I – Plenário;
II – Diretoria;
III – Comissões.
§ 1º A Diretoria do COMTUR será constituída por um presidente, um Vice-Presidente e um Secretário.
§ 2º O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário serão eleitos entre os seus Conselheiros na última
reunião ordinária de cada exercício, através de voto nominal, secreto, para mandato de 1 (um) ano,
podendo ser reconduzidos.
§ 3º O detalhamento da organização do COMTUR será objeto do respectivo Regimento Interno, elaborado
pelos seus conselheiros e aprovado por Decreto do Executivo Municipal.
Art. 4º As reuniões do Conselho serão realizadas com a presença da maioria de seus membros, ordinariamente,
na freqüência estabelecida em Regimento, e extraordinariamente quando convocada pelo seu Presidente
ou a requerimento da maioria de seus membros.
Art. 5º As deliberações do Conselho serão tomadas por decisão da maioria absoluta de seus membros, em
reunião de, pelos menos, dois terços dos membros.
Art. 6º O Conselho poderá criar subcomissões permanentes ou transitórias, para estudos e trabalhos
especiais relacionados ao seu campo de atuação.
Art. 7º Caberá ao órgão oficial (secretaria) municipal incumbido da gestão do turismo providenciar o
necessário apoio e infraestrutura técnico-administrativa para o correto e regular funcionamento do
COMTUR.
Art. 8º Compete ao Conselho Municipal de Turismo – COMTUR:
I – Formular as diretrizes básicas a serem obedecidas na política municipal de turismo;
II – Opinar na esfera do Poder Executivo ou, quando solicitado, do Poder Legislativo, sobre projetos de
lei que se relacionem com o turismo ou adotem medidas que neste possam ter implicações;
III – Sugerir programas ou projetos de interesse turístico visando incrementar o afluxo de turistas à
Itapetininga;
IV - Estudar e propor à Administração Municipal medidas de difusão e amparo ao turismo, no Município,
em colaboração com entidades especializadas no setor público e privado;
V - Estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado entre os serviços públicos municipais e os prestados
pela iniciativa privada, com o objetivo de promover a infraestrutura adequada à implementação do
turismo.
VI – Estudar de forma sistemática e permanente o mercado turístico do município a fim de contar com
dados necessários para um adequado controle técnico.
VII – Programar e executar amplos debates sobre temas de interesse turístico;
VIII – Propor formas de promoção e divulgação das atividades ligadas ao turismo;
IX – Sugerir formas e ações de promoção do intercâmbio turístico com as cidades paulistas e de outros e
de outros Estados da Federação, promovendo o município de Itapetininga no cenário nacional e internacional;
X – Auxiliar na busca de subsídios, subvenções, doações, legados e outros meios destinados aos investimentos
no setor de turismo, bem como na elaboração dos planos de aplicação pela Administração Pública
Municipal.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario,
especialmente a Lei Municipal n.º 3.980 de 20 de dezembro de 1996 e a Lei Municipal nº. 4.971, de 02 de
setembro de 2005.

ROBERTO RAMALHO TAVARES- Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de dezembro de 2011.

JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR- Secretário de Gabinete

LEI Nº5.510, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) no orçamento vigente, visando a atender as despesas com encargos da
Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Gestão Escolar, a saber:
02.07 - Secretaria Municipal de Educação
02.07.03 - Departamento de Gestão Escolar
(200) - 123060030.2062 – 3390.30 – Material de Consumo R$  50.000.00
Art. 2º Os recursos destinados à suplementação constante no artigo 1º desta Lei serão realizadas através
da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.07 - Secretaria Municipal de Educação02.07.03 – Departamento de Gestão Escolar(203)–
23060030.2063–390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 50.000.00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.511, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Dispõe sobre transposição de fontes de recursos para atender encargos de dotações orçamentárias.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a fazer a transposição de fontes de recursos para atender
os encargos nas seguintes dotações orçamentárias:
Da Fonte Convênios Federais
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(220) - 103010019.2065 – 3350.43 – Subvenções Sociais R$    676.000.00
Para Fonte Tesouro
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(220) - 103010019.2065 – 3350.43 – Subvenções Sociais R$    676.000.00
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.512, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, no valor de R$
732.000,00 (setecentos e trinta e dois mil reais) no orçamento vigente, visando a atender as despesas
destinadas à Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, a saber:
02.08 - Secretaria Municipal de Saúde
02.08.01 - Gabinete do Secretario e Dependências
 (220) - 103010019.2065 – 3350.43 – Subvenções Sociais R$   732.000.00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$   732.000.00
Art. 2º Os recursos destinados à suplementação constante no artigo 1º desta Lei serão realizadas através
das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:
02.08 - Secretaria Municipal de Saúde
02.08.01 - Gabinete do Secretário e Dependências
(210) 103010019.1014 - 4490.51 - Obras e Instalações  R$ 150.000,00
(230) 103020032.1065 - 4490.51 - Obras e Instalações  R$ 582.000,00
Total das Anulações 732.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAL

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 241/2011 - Processo nº 328/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Item Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de internet banda larga para as Unidades Escolares,
Secretaria de Educação e Departamentos Pedagógicos – Secretaria Municipal de Educação. INICIO DA
SESSÃO: Dia 19.01.2012 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
O EDITAL estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações. Maiores
Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais,por fax, e-mail e/ou
correio. As sessões serão realizadas no Paço Municipal, 1° andar, localizado na Praça dos Três Poderes,
1000 – Jardim Marabá. Itapetininga, 28 de dezembro de 2011. ROBERTO RAMALHO TAVARES

Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 12/2011 – PROCESSO N° 326/2011 - Protocolos nº 48.968, 48.970  e 48.971/2011
. OBJETO: Contratação da IMESP – IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A para a confecção de
impressos de relatório de Gestão Escolar para a Secretaria Municipal de Educação; confecção de impressos de relatório de
Gestão para a Secretaria Municipal de Gabinete; e confecção de impressos de Livretos para a Secretaria Municipal de
Trânsito e Cidadania. Valor: R$135.100,00. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inc. VIII e XVI, ambos da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas atualizações, combinados com os artigos 2º e 14º da Lei Estadual nº 228/74. Itapetininga, 28 de
dezembro de 2011. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
educacao@itapetininga.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO
RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE REMOÇÃO

Exercício 2012
Cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Funcionário CASSIANA BATISTA SANTOS
Opção Atendida NÃO TEVE INTERESSE - CONTINUA NA MESMA UNIDADE ESCOLAR
Escola EMEF PROFª. ROSA BADIM VIEIRA
Cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atuação ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário OSVALDO SHIGUERU OZAKI
Opção Atendida 1
Escola EMEF PROFª. MARIA APPARECIDA IDÁLIO
Cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atuação ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário MARIANA MENDONÇA JANEZ
Opção Atendida 1
Escola EMEF PROFª. BENEDITA VIEIRA DE ALMEIDA MADALENA
Cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atuação ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário LEANDRO AUGUSTO KORTZ DE BARROS
Opção Atendida 1
Escola EMEF PROFª. EVANILDE SHIRLEY DE OLIVEIRA MAJEWSKI
Cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atuação ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário ROBERTO GONÇALVES NEVES
Opção Atendida NÃO TEVE INTERESSE - CONTINUA NA MESMA UNIDADE ESCOLAR
Escola EMEF PROF. JOSÉ GOMES DA SILVA NETO
Cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atuação ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário FÁBIO PINHEIRO PINTO
Opção Atendida NÃO TEVE INTERESSE - CONTINUA NA MESMA UNIDADE ESCOLAR
Escola EMEF PROFª. MARIA CECÍLIA ROLIM NALESSO
Cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atuação ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário MARIA CÂNDIDA VIEIRA VICHETTI
Opção Atendida SEDE PROVISÓRIA
Escola EMEF PROFª. NAZIRA YARED
Cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atuação ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário ANDRÉ LUIZ APOLINÁRIO
Opção Atendida NÃO TEVE INTERESSE - CONTINUA NA MESMA UNIDADE ESCOLAR
Escola EMEF EDISON DE ABREU SOUZA
Cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atuação ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário VALDAIR RODRIGUES DE L. JUNIOR
Opção Atendida 1
Escola EMEF PROFª. JULIETA ROLIM DA SILVA
Cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atuação ENSINO FUNDAMENTAL

Itapetininga, 28 de dezembro de 2011
Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque

Secretária Municipal de Educação
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PORTARIA Nº 485, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 49.345, de 26 de dezembro de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Verônica Aparecida Soares da Silva, Auxiliar de Educação, Ref.
07, a partir de 31/12/2011.
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 Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 486, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando que o Sr. Josué Álvares Pintor solicitou férias, e
Considerando que na sua ausência deverá ser designado um Secretário para responder interinamente pela
Secretaria, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. Paulo Cezar de Almeida, Secretário Municipal de Obras e Serviços, para responder
interinamente pela Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, do dia 27/12/2011 à 29/12/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 481, de 19 de
dezembro de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
 Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 487, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando que o Sr. Renê Vieira da Silva solicitou férias, e
Considerando que na sua ausência deverá ser designado um Secretário para responder interinamente pela
Secretaria, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. José Alves de Oliveira Junior, Secretário Municipal de Gabinete, para responder
interinamente pela Secretaria Municipal de Negócios  Jurídicos, do dia 26/12/2011 à 04/12/2012  e de 09/
01/2012 à 18/01/2012.
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 Aparecida Fidelis Camargo
Assessora
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    PORTARIA Nº 488, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 49357, de 27 de dezembro de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Lucilene  Aparecida de Carvalho, Auxiliar de
Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria de Educação, a partir de 31/12/2011, nos termos do artigo 135,
da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
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 Aparecida Fidelis Camargo

Assessora

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 28 de dezembro de 2011

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.2873/2011, Proc.0385/2011, São Paulo Secretaria da Educação, E.E.Profª Ernestina L. de Miranda);
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.2997/2011, Proc.0405/1998, Antonio Lourenço & Cia Ltda – ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – CNAE– ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.2883/2011, Proc.0252/1995, Siquelero Itapetininga Churrascaria e Lanchonete Ltda EPP);
(Prot.2864/2011, Proc.0001/1986, Churrascaria e Lanchonete Siquelero IV Ltda EPP)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 2925/2011, Proc.0394/2011, Pereira & Souza Itapetininga Ltda – ME); (Prot.2950/2011,
Proc.0398/2011, Edna de Oliveira)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.2849/2011, Proc.0129/2001, Fisioterapia, Unimed de Itapetininga Cooperativa de Trabalho
Médico); (Prot.2736/2011, Proc.0035/2008, Consultório, Alberto Batista Rolim Rosa); (Prot.2735/
2011, Proc.0139/2009, Raio X, Alberto Batista Rolim Rosa)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS –    RESP. TÉCNICO– ÁREA DE SAÚDE
(Prot.2915/2011, Proc. 0997/1989. Luiz Alberto da Silva Dias e Bruno Santos Albuquerque, Substituto,
Luiz Antonio Barros Albuquerque Itapetininga – ME)

Aline Cristiane Rocha Meira
Coordenadora Substituta da Vigilância Sanitária

SINDICANCIA Nº. 20/2006
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme parecer jurídico com deliberação SNJ Nº. 1142/
2011-01.
Itapetininga, 27 de dezembro de 2011.

SINDICÂNCIA N° 20/2006
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 188 de 09 de maio
de 2011, vem, em atenção ao MEMORANDO N° 1142/2011-01, do Secretário de Negócios Jurídicos,
assim como nos termos do artigo 243, I, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de 2.008, encaminhar
para arquivamento o presente processo administrativo de sindicância que foi constituído para apuração
das possíveis responsabilidades, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 27 de dezembro de 2011.
A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

SINDICANCIA Nº. 20/2007
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
 Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme parecer jurídico com deliberação SNJ.

Itapetininga, 27 de dezembro de 2011.

SINDICÂNCIA N° 20/2007

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 188 de 09 de maio
de 2011, vem, em atenção deliberação do Secretário de Negócios Jurídicos, assim como nos termos do
artigo 243, I, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de 2.008, encaminhar para arquivamento o
presente processo administrativo de sindicância que foi constituído para apuração das possíveis
responsabilidades, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 27 de dezembro de 2011.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

Inscrições abertas para alunos da eja – educação de jovens e adultos para 2012
Alunos com 15 anos completos que não concluíram  o fundamental i – 1ª a 4ª série (séries iniciais)
Data: de 02 a 20 de janeiro de 2012
Local: escolas de ensino fundamental da rede municipal de itapetininga
Documentos que deverão ser apresentados:
1. Certidão de nascimento ou casamento
2. R.g
3. Cpf
4. Comprovante de endereço
5. Comprovante de escolaridade (se possuir)
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DECRETO Nº 824, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, de acordo com a Lei nº 5.510, de 22 de dezembro de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1.º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
no orçamento vigente, visando a atender as despesas com encargos da Secretaria Municipal de Educação – Departamento de
Gestão Escolar, a saber:
02.07 - Secretaria Municipal de Educação
02.07.03 - Departamento de Gestão Escolar
(200) - 123060030.2062 – 3390.30 – Material de Consumo R$  50.000.00
Art. 2º Os recursos destinados à suplementação constante no artigo 1º deste Decreto serão realizadas através da anulação parcial
da seguinte dotação orçamentária:
02.07 - Secretaria Municipal de Educação02.07.03 – Departamento de Gestão Escolar(203)–23060030.2063–390.39 – Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 50.000.00
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 825, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre transposição de fontes de recursos para atender encargos de dotações orçamentárias, de acordo com a Lei nº 5.511,
de 22 de dezembro de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1.º O Departamento de Finanças da Municipalidade, efetuará transposição de fontes de recursos para atender os encargos nas
seguintes dotações orçamentárias:
Da Fonte Convênios Federais
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(220) - 103010019.2065 – 3350.43 – Subvenções Sociais R$    676.000.00
Para Fonte Tesouro
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(220) - 103010019.2065 – 3350.43 – Subvenções Sociais R$    676.000.00
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, de acordo com a Lei nº 5.512, de 22 de dezembro de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1.º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 732.000,00 (setecentos e trinta
e dois mil reais) no orçamento vigente, visando a atender as despesas destinadas à Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde,
a saber:
02.08 - Secretaria Municipal de Saúde
02.08.01 - Gabinete do Secretario e Dependências
 (220) - 103010019.2065 – 3350.43 – Subvenções Sociais R$   732.000.00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$   732.000.00
Art. 2º Os recursos destinados à suplementação constante no artigo 1º desta Lei serão realizadas através das anulações parciais
das seguintes dotações orçamentárias:
02.08 - Secretaria Municipal de Saúde
02.08.01 - Gabinete do Secretário e Dependências
(210) 103010019.1014 - 4490.51 - Obras e Instalações  R$ 150.000,00
(230) 103020032.1065 - 4490.51 - Obras e Instalações  R$ 582.000,00
Total das Anulações 732.000,00
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

EDITAL Nº  007/2011 ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR I

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA, através de sua
Comissão de Eleição, com base nas disposições contidas no E.C.A. e nos termos das Leis Municipais nº 5.075, de 14/06/2006
e 5.267, de 11/06/2008 faz tornar público o resultado do Pleito Eleitoral realizado no dia 20 de dezembro de 2011, conforme os
termos do Edital nº 001/2011 do CMDCA de Itapetininga, para o ingresso no Conselho Tutelar I, como adiante segue em ordem
seqüencial de votos:

1JULIANA RIBEIRO ARRUDA ‘ 193
2ROGERIO BRAS SARDELA 144
3MARCELO LEONEL DE MEDEIROS 138
4LUCIANE RODRIGUES VIEIRA 105
5CELIA REGINA MARTINS    74
6ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTIM    71
7JOSEANE FERNANDA DE OLIVEIRA    61
8EMERSON DONIZETTI OLIVEIRA DE ANDRADE    52
9MARIA LUCIA DE JESUS ALMEIDA    50
10MICHELLE CRISTIANE RUIVO VIEIRA                    47

Em razão deste resultado foram considerados eleitos os cinco candidatos que obtiveram o maior número de votos, os quais serão
empossados para o triênio 2012/2014:

Conselheiros Tutelares Titulares:
JULIANA RIBEIRO ARRUDA
SARDELA (ROGERIO BRAS SARDELA)
MARCELO LEONEL DE MEDEIROS
LUCIANE RODRIGUES VIEIRA
CELIA REGINA MARTINS

Os demais candidatos permanecerão na suplência e serão convocados na vacância de titulares, obedecendo-se a ordem seqüencial

da maior quantidade de votos obtidos no citado pleito.
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente edital, afixe-se e publique-se.

Itapetininga, 26 de dezembro de 2.011.
VERA LUCIA ABDALA
Presidente da Comissão

RESOLUÇÃO Nº 008/2011
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA, com base nas
disposições contidas no E.C.A., nos termos das Leis Municipais nº 5.075, de 14/06/2006 e 5.267, de 11/06/2008 e conforme
o Edital nº 001/2011 do CMDCA de Itapetininga para Eleição do Conselho Tutelar I, resolve:

Nomear os membros titulares e suplentes do Conselho Tutelar I, para o triênio 2012/2014:

Titulares:
JULIANA RIBEIRO ARRUDA
ROGERIO BRAS SARDELA
MARCELO LEONEL DE MEDEIROS
LUCIANE RODRIGUES VIEIRA
CELIA REGINA MARTINS
Suplentes:
ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTIM
JOSEANE FERNANDA DE OLIVEIRA
EMERSON DONIZETTI OLIVEIRA DE ANDRADE
MARIA LUCIA DE JESUS ALMEIDA
MICHELLE CRISTIANE RUIVO VIEIRA

Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
Itapetininga, 26 de dezembro de 2.011.

MARIO DONATO SAMPAIO
Vice-Presidente do CMDCA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA - SP
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS

EDITAL Nº 03/2011 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

1º EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO

O Prefeito do Município de ITAPETININGA / SP, usando das atribuições legais, FAZ SABER que,
considerando a legitimidade e transparência para com as informações constantes no Edital Completo nº
03 de 2011 e seus respectivos anexos, DETERMINA as seguintes correções e acréscimos, a saber:

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado
no jornal “O semanário Oficial de Itapetininga”, e ainda, disponibilizado pela Internet nos endereços  www.itapetininga.sp.gov.br
e  www.institutobrio.org.br bem com o afixado em local de costume da Prefeitura Municipal de Itapetininga.

ITAPETININGA 27 DE DEZEMBRO 2011
ROBERTO RAMALHO TAVARES

PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 5.513, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

“Institui o PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS), no âmbito do Município de Itapetininga
e dá outras providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
SEÇÃO I – DO OBJETO
Art. 1° Pela presente Lei, fica instituído, no âmbito do município de Itapetininga o Programa de
Recuperação Fiscal, possibilitando ao Chefe do Poder Executivo, cumpridas as demais exigências da
legislação tributária, através de Decreto:
I - Promover a regularização de créditos do Município, decorrentes de débitos de contribuintes
relativos a tributos municipais em razão de fatos geradores ocorridos em épocas definidas no referido
decreto, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade
suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos;
II - Possibilitar a recuperação de empresas que atuam no Município, especialmente aquelas referidas
no art. 179 da Constituição da República Federativa do Brasil;
III - Possibilitar melhor adequação dos custos judiciais em execuções de pequeno valor, através da
fixação de quantias mínimas de débitos tributários exeqüíveis;
IV - Possibilitar a compensação de valores que contribuintes tenham como crédito em face da
municipalidade, assim como pela prestação de serviços sociais na área educacional, por instituições de
ensino privado sediadas no município de Itapetininga, que se encontrem inscritas na dívida ativa.
Parágrafo único. – O Programa objeto desta lei será administrado pela Secretaria Municipal de
Administração e Finanças e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, cuja forma e regulamentação de
procedimentos será objeto de edição de Decreto do Chefe do Executivo.
SEÇÃO II – DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS)
Art. 2° O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) contemplará devedores de tributos municipais, que
poderão fazer adesão ao Programa através de formulário próprio fornecido pela municipalidade, que
verificando enquadramento em uma das situações previstas nesta Lei consolidará os débitos devidamente
lançados em dívida ativa em face do mesmo contribuinte, para possibilitar a opção de pagamento.
§ 1º Protocolado o pleito, terá a municipalidade o prazo de até 15 (quinze) dias úteis para análise e
consolidação dos débitos na forma do “caput”, fixando, desde logo, a data para retorno do proponente
para firmar o termo de acordo;
§ 2º Os critérios, prazos para requerimento, prorrogações e opções de pagamento serão fixados por
Decreto do Chefe do Executivo, dentro dos seguintes parâmetros:
I - Desconto de 100% (cem pontos percentuais) da multa e juros de mora incidentes sobre o valor
dos débitos consolidados, para todos que desejarem realizar pagamento à vista;
II - Desconto de 90% (noventa pontos percentuais) da multa e juros de mora incidentes sobre o
valor dos débitos consolidados para todos que desejarem quitar o débito em até 06 (seis) parcelas mensais
iguais e consecutivas;
III - Desconto de 80% (oitenta pontos percentuais) da multa e juros de mora incidentes sobre o
valor dos débitos consolidados para todos que desejarem quitar o débito em até 12 (doze) parcelas mensais
iguais e consecutivas;
IV - Desconto de 70% (setenta pontos percentuais) da multa e juros de mora incidentes sobre o
valor dos débitos consolidados para todos que desejarem quitar o débito em até 24 (vinte e quatro) parcelas
mensais iguais e consecutivas;
V - Desconto de 60% (sessenta pontos percentuais) da multa e juros de mora incidentes sobre o
valor dos débitos consolidados para todos que desejarem quitar o débito em até 36 (trinta e seis) parcelas
mensais iguais e consecutivas;
VI - Desconto de 50% (cinquenta pontos percentuais) da multa e juros de mora incidentes sobre o
valor dos débitos consolidados para todos que desejarem quitar o débito em até 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais iguais e consecutivas;
VII - Desconto de 40% (quarenta pontos percentuais) da multa e juros de mora incidentes sobre o
valor dos débitos consolidados para todos que desejarem quitar o débito em até 60 (sessenta) parcelas
mensais iguais e consecutivas;
VIII -  Desconto de 30% (trinta pontos percentuais) da multa e juros de mora incidentes sobre o valor
dos débitos consolidados para todos que desejarem quitar o débito em até 72 (setenta e duas) parcelas
mensais iguais e consecutivas.
§ 3º Não haverá lançamento de multa sobre valores de débitos tributários confessados espontaneamente
por ocasião da opção, caso em que a atualização monetária sobre o valor confessado far-se-á da data do
fato gerador até a da assinatura no termo de acordo;
 § 4º O valor mínimo de cada parcela mensal não poderá ser fixado em importância inferior a 50%
(cinqüenta pontos percentuais) da Unidade Fiscal do Município de Itapetininga - UFMI nos casos de
pessoas físicas e 100% (cem pontos percentuais) da Unidade Fiscal do Município de Itapetininga - UFMI,
nos casos de pessoas jurídicas.
§ 5º Para fazer jus aos benefícios dos incisos II a VII do parágrafo segundo deste artigo, o contribuinte
deverá, no ato da adesão, estar em adimplente com o pagamento do IPTU do ano corrente (2012) e, nos
casos de parcelamento na forma do art. 2º, § 2º, incisos VII e VIII desta lei efetuar o pagamento de valor
correspondente a 10% (dez pontos percentuais) do valor total do débito objeto da adesão, que, uma vez
firmado o termo de acordo, computará para fins de abatimento do saldo devedor a parcelar.
§ 6º Nos casos em que o débito estiver sob execução, o Contribuinte também arcará com o pagamento das
custas, despesas processuais e demais verbas arbitradas pelo Juízo.
Art. 3° A opção do contribuinte ao Programa implica em reconhecimento pleno e confissão, irretratável
e irrevogável de todos os débitos tributários que compuserem a respectiva consolidação, bem como de
todas as condições estabelecidas no ato da adesão, constantes do termo de acordo.
Art. 4° O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas estabelecidas no termo de acordo implicará na
imediata incidência de multa, juros e correção sobre as mesmas.
Art. 5° Será excluído do Programa e perderá o benefício dos descontos de multas e juros referidas nos
incisos do parágrafo segundo do artigo 2°, o contribuinte que deixar de quitar 03 (três) parcelas consecutivas,
o que implicará em imediato ingresso de ação de Execução Fiscal ou, se já ajuizada a ação, no seu
prosseguimento, pelo valor total do débito confessado, descontando-se as parcelas efetivamente quitadas,
salvo se apresentar garantia real representada por bem imóvel devidamente quitado e desembaraçado de
quaisquer ônus, caso em que deverá arcar com os ônus dos respectivos registros da penhora junto ao
Serviço de Registro de Imóveis da jurisdição de localização do imóvel objeto da garantia, com renúncia de
qualquer direito à impenhorabilidade, assim como quitar as parcelas vencidas no mesmo ato da inscrição
da penhora.

§ 1° Também serão excluídos do Programa o contribuinte que se enquadrar em quaisquer das seguintes
hipóteses:
I - Inobservância das exigências estabelecidas nesta Lei;
II - Constituição de crédito tributário, lançado de ofício, correspondente a tributo abrangido pelo
Programa e não incluído na confissão da dívida quando da opção, salvo se integralmente pago em 30
(trinta) dias, contados da constituição definitiva ou, quando impugnado o lançamento, da intimação da
decisão administrativa ou judicial, que o tornou definitivo;
III - Falência ou extinção, pela liquidação da pessoa jurídica;
IV - Cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da decisão ou aquela que incorporar
a parte do patrimônio permanecerem estabelecidas no Município de Itapetininga e assumiram solidariamente
com a cindida as obrigações do Programa;
V - Prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou a
subtrair receita do contribuinte optante;
VI - Insolvência do optante se pessoa física;
§ 2º A exclusão de contribuintes do programa será efetivada por ato da autoridade com competência
atribuída pelo Decreto regulamentador do Chefe do Executivo, sempre precedido de parecer jurídico da
Procuradoria Geral do Município.
Art. 6° Os contribuintes que optaram pelo parcelamento do débito na forma do artigo 328 da Lei
Complementar nº 13 de 29 de dezembro de 2003, deferidos ou não até a data da opção, poderão requerer
a conversão do saldo remanescente no Programa instituído nesta Lei.
Art. 7° Os débitos tributários objeto de adesão ao REFIS instituído pela Lei Municipal n° 5.094, de 22 de
setembro de 2006, que se encontrarem em estado de inadimplência, ajuizados ou não, poderão ser objeto
de enquadramento neste Programa, entretanto, computando-se juros e correção monetária sobre o saldo
devedor anteriormente confessado.
Parágrafo único. No caso de adesão de devedores do REFIS referidos no caput, a aplicação dos incisos do
parágrafo segundo do artigo 2° desta lei será exclusivamente sobre os juros devidos, desde a data em que
houve a interrupção dos pagamentos, até a data da nova adesão, sempre com antecipação de 10%, no
mínimo, sobre o saldo devedor atualizado.
Art. 8° O Decreto que regulamentar a presente lei terá eficácia exclusivamente para o período que vier a
estabelecer e o benefício não poderá ser prorrogado mais de uma vez, tampouco beneficiar devedores com
reincidência de inadimplência em programas anteriores, da mesma natureza, exceto se garantir a dívida e
os pagamentos de nova adesão com garantia real representada por imóvel devidamente quitado e
desembaraçado de quaisquer ônus, ficando por conta do aderente os registros perante o Serviço de Registro
de Imóveis da comarca onde se localizar o imóvel.
Art. 9° A adesão ao Programa fica condicionada, ainda, ao encerramento comprovado dos feitos, por
desistência, expressa e irrevogável das respectivas ações judiciais e das defesas e recursos administrativos,
propostos ou interpostos pelo contribuinte, que deverão ser formuladas pelo próprio, bem assim da
renúncia do direito, sobre os mesmos débitos, em que se funda a ação judicial ou pleito administrativo.
Parágrafo único. Nos casos em que já houver sentença judicial desfavorável ao contribuinte, a adesão ao
programa implica também no reconhecimento de débito sucumbencial arbitrado em sentença proferida
nos respectivos autos, que deverá ser objeto de pagamento não sujeito à adesão ao Programa, por se tratar
de débito de natureza e credores diversos, caso em que o pagamento desse débito deverá ser depositado
previamente e devidamente comprovado no ato da adesão.
Art. 10 O contribuinte poderá compensar, do montante do débito consolidado, o valor de créditos líquidos
e certos oriundos de despesas correntes e de investimentos que possua contra o Município, permanecendo
no Programa o saldo do débito que eventualmente remanescer.
Art. 11 Deferida a opção pelo programa, lavrar-se-á termo de acordo que será firmado pelo Secretário
Municipal de Administração e Finanças, por procuradores integrantes do quadro de advogados da Procuradoria
Geral do Município e da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, contribuinte e respectivo advogado,
na hipótese de consolidação de débitos que incluam processos judiciais em andamento, caso em que será
protocolada junto ao Poder Judiciário com requerimento de suspensão do processo pelo prazo estabelecido
no termo de acordo ou exclusão do aderente, por quaisquer das causas enumeradas no artigo 5° e seus
parágrafos e incisos, com pleito de homologação judicial.
§ 1º Nos casos de dívidas não ajuizadas, o termo firmado pelo devedor e autoridades enumeradas no
“caput” será arquivada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças até a quitação ou exclusão do
aderente por quaisquer das causas enumeradas no artigo 5° e seus parágrafos e incisos.
§ 2º O deferimento do parcelamento e sua homologação pelo Judiciário não desconstituirá as penhoras
realizadas, que permanecerão como garantia do débito até o pagamento da última parcela do termo de
acordo.
SEÇÃO III – DA LIMITAÇÃO DE AJUIZAMENTOS
Art. 12 A partir da promulgação desta lei, as execuções fiscais deverão contemplar débitos que consolidados,
no período em que corresponder ao semestre anterior à prescrição do primeiro débito inscrito em dívida
ativa, somados, ultrapassem o valor correspondente a 15 (quinze) UFMs – Unidades Fiscais do Município.
§ 1º A determinação contida no “caput” não se aplica nos casos de inscrições, que isoladamente ou
consolidadas, de um mesmo contribuinte, mesmo antes do prazo de seis meses que antecedem o termo
prescricional sejam superiores ao limite fixado no “caput”.
§ 2º O não ajuizamento de execuções de valores que consolidados não ultrapassem o valor mínimo
estabelecido no parágrafo primeiro, não cancela as inscrições ainda imprescritas, que continuarão a se
somar a novos lançamentos que, uma vez atingido o valor mínimo, ensejarão o ajuizamento de execução
fiscal, excluindo-se desse cômputo, portanto, somente as inscrições já prescritas.
SEÇÃO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 13 A adesão ao programa objeto desta lei deverá obedecer o prazo de vigência de 60 (sessenta) dias,
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias se decreto específico assim o determinar, permanecendo seus
efeitos quanto ao termos dos acordos efetivamente firmados para esse fim, a exceção das disposições da
Seção III que trata da limitação de ajuizamentos, cujo prazo é indeterminado.
Art. 14 As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas própria do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 5.375, de 4 de maio
de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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         PORTARIA Nº 489, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, Vanessa Carrascal Pereira Medeiros, para exercer as funções de Assessor, Ref. IV, junto
a Secretaria de Saúde, lotada na Assessoria Técnica Administrativa a partir de 28/12/2011.
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 Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 490, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art.1º - Demitir, por término de contrato, os Professores de Educação Básica II - Eventuais, lotados na
Secretaria de Educação, a partir de 22/12/2011, abaixo relacionado:
Nome
ADRIANA ALMEIDA GALVAO DE MEDEIROS
ADRIANA APARECIDA FERREIRA ROCHA BARRETO
ADRIANA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA
ADRIANA APARECIDA LEITE DE MEIRA LEME
ADRIANA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO BARONI
ALESSANDRA AVELINA DOS SANTOS LIMA
ALESSANDRA CRISTINA SALEM DE CAMPOS
ALESSANDRA PIRES DOS SANTOS
ALESSANDRA RIBEIRO COX
ALEXANDRA YASSUKO TADANO
ALICE DALVA DE SOUZA
ALINE FERNANDA SAVIOLI
ALINI FRANCA DA SILVA
AMANDA ALMEIDA LEITE
AMANDA PEREIRA GOMES
ANA CLAUDIA FERREIRA DE CAMPOS PIRES
ANA CRISTINA MACHADO DE CARVALHO
ANA MARIA LEME DE CAMARGO
ANA MARIA VIEIRA PINTO ALVES RODRIGUES
ANA MAURA ASSUMPCAO
ANA PAULA ROSA ALVES
ANA SEFORA DE PAULA FREITAS
ANDREA SANDRA ALVES DA SILVA ALMEIDA
ANDREIA CONCHETA ROLIM TORRALBA
ANDREIA DE OLIVEIRA DUTIL
ANDRESA NALESSO BRASIL
ANGELA MARIA RODOLFO
ANGELICA ALVES FEITOSA BONINI BUENO FREITAS
ANGELICA MARIA SIMOES DA SILVA MACIEL
ANGELINA DA SILVA RODRIGUES CARDOSO
ANNE MARGARETH MORELLI DE OLIVEIRA MEIRA CRUZ
APARECIDA ROSA DE ALMEIDA
ARIANA BRITO DE OLIVEIRA PAULINO
ARIANE ALVES DA SILVEIRA CODOGNO
ARISTEU VAZ MOREIRA
AULUCELIA DE JESUS RODRIGUES VIEIRA
BENEDITA ALINE HERGESEL
BENEDITA DE FATIMA E SILVA
BRUNA BUENO FERREIRA WAKITA
CARLOS ALBERTO VIEIRA PINTO
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS AMADEO
CARMEN APARECIDA GOMES DE SIQUEIRA
CAROLINA ANTUNES NAPOLITANO AMARAL
CAROLINA GATTO MELO RAMOS
CIBELE CRISTINA OLIVEIRA
CIRENE CHAGAS CORREA LOPES
CLAUDIA APARECIDA DO AMARAL
CLAUDIA RENATA DA SILVA MACHADO
CLELIA CRISTINA FERREIRA DE MEDEIROS
CRISTIANE DA CRUZ
CRISTIANE DE LOURDES IGNACIO SOUZA
DAIANE DOS SANTOS ASSUMPCAO
DANIELA APARECIDA ROLIM MARCONDES CASES
DANIELE CRISTIANE AGOSTINHO OLIVEIRA
DAUSELI SILVERIO CARDOSO
DEBORA APARECIDA DE ALMEIDA OBUTI
DERLY DE FREITAS
DULCINEIA APARECIDA NUNES CORREA
EDICLEA CONCEICAO DE ALMEIDA SILVA
EDNEIA APARECIDA ROCHA
ELAINE CRISTINA LADEIRA NEIX GIACOMINI
ELIANA APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA
ELIANA CRISTINA TERRA FELDMANN
ELIANA RIBEIRO DOS SANTOS
ELIANE APARECIDA FIGUEROA LISBOA
ELIETE APARECIDA SARUBO VENANCIO
ELINA CAROLINA DA SILVA

ELIS CRISTINA DE JESUS LUZ
ELISABETH VIEIRA
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA
ELIZABETE GONCALVES DA SILVA GOES
ELIZABETH FERREIRA GONCALVES
ELLEN CRISTINA PORTELA FADIGA DE MOURA
ELY ALEXANDRE DE CAMARGO
ELZA RODRIGUES DE LIMA ARAUJO
ENELI CRISTINA ALCIATI BUENO
ERCIVAL ELUINO CIRINEU
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
EVA APARECIDA PAES
FABIA PATRICIA CAVALCANTI MACIEL FERREIRA
FABIANA APARECIDA DA SILVA
FABILENE SAMANTA DA CONCEICAO
FABIO ALEXANDRE DA CONCEICAO
FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES BALMIZA
FERNANDO ROBERTO DE MEIRA
GESSI DE PROENCA CORREA
GILMARA MARIA CARRIEL CAMILLO
GISELE SILVA VIEIRA ANTUNES
GISLENE OLIVEIRA ARCINE DE CAMPOS FERREIRA
GLORIA DE FATIMA FARIA BRUMER
GRAZIELE FERREIRA AMARAL
HEMERCI DOS PRAZERES NOGUEIRA DO NASCIMENTO
INAZIUDA BATISTA RIBEIRO
ISABEL CRISTINA NUNES PAVAO
JANE APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA
JANETE REBECHI
JAQUELINE APARECIDA CORREA BICUDO
JOSELI DE ALBUQUERQUE SANTOS
JOSELI MENDES NASCIMENTO
JOSEMARA APARECIDA DE ALMEIDA AFFONSO
JOVANKA MARIA MATARAZZO
JULIANA CRISTINA DE LIMA CAMARGO
KARINA ROLIM DE MOURA
KARINA TOLER TENAN DE SOUZA LIMA
KATIA REGINA CORREA
KATIA REGINA DO NASCIMENTO NUNES PAVANELLI
KATINY CRISLEY RANGEL RAMOS
KELLY CRISTINA GOMES SIQUEIRA DE CASTRO
LARA ORLOW
LEANDRO MENDES DA SILVA
LENIRA DE FATIMA VAZ DE ALMEIDA
LISBETH MARIA SILVA FERREIRA
LUANA CALISTO TOBIAS
LUCIA MARIA ROCHA LOPES DA COSTA
LUCIA MARTINS MOREIRA
LUCIANA DA SILVA MONTEIRO
LUCIANA DE LIMA SANTOS
LUCIANE ALMEIDA VAZ
LUCIENE DE FREITAS SANTANA SILVA
LUZIA APARECIDA DA SILVA DE MEDEIROS
LUZIA NOGUEIRA RAMOS
MAGDA ALEXANDRE FERREIRA TERRA
MARCELA CRISTINA CLETO RIZZATO
MARCELINA APARECIDA ROSA CAMARGO
MARCIA APARECIDA PIMENTEL
MARCIA DE OLIVEIRA MATOS DOMINGUES
MARCIA ROBERTA SALES
MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA
MARIA APARECIDA ROLIM CAVALCANTI MACIEL FERREIRA
MARIA CAROLINA CAMPOS ARRUDA
MARIA CONCEICAO DE SOUSA
MARIA DA GLORIA ALMEIDA
MARIA EDNEI DE MELO CAMPOS
MARIA FERNANDA MACAM FRANCISCONI
MARIA HELENA CAMARGO
MARIA LUCIA DO AMARAL
MARIA LUZIA DE ALMEIDA MACHADO DE OLIVEIRA
MARIA MADALENA PINTO
MARIA NILZA CORREA RODRIGUES CARVALHO
MARIA TERESA ANDRADE DE ALMEIDA LIMA

MARIANA BARROS NAGAISHI
MARIANA MOREIRA LEITE
MARINA COSTA MARTINS OLIVEIRA
MARISTELA SIQUEIRA DE SALES
MARLY CASSIA DA SILVA BERGAMINE
MARTHA FANGANIELLO RAMALHO
MELISSA CRISTINA PANSANATO GOMES
MICHELE APARECIDA ANTUNES KAKIMORI
MICHELLE BUENO ROLLE
MICHELLE MARIANO REZENDE DE LIMA
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MONICA DA SILVA FRANCA
NATALIA CAROLINA PEREIRA AYRES
NINA DE MORAES RODRIGUES MIRANDA
OLINDA MARIA RUIVO VALIO
PATRICIA CONCEICAO DOS REIS LIMA
PATRICIA ROCHA DE ALMEIDA
PAULA MARIA SOARES DE CARVALHO
PAULO ROGERIO AGOSTINHO
PEDRA MARIA GARCIA
PRISCILA AZEVEDO DE CAMARGO PEREIRA
PRISCILA SANTIAGO DA SILVA ALVES CORDEIRO
RAFAELA SOUZA ORSI
RAQUEL MARIA MATARAZZO DE MELLO VIEIRA
RAQUEL SOARES CASTRO DE ALMEIDA
REGINA APARECIDA MATARAZZO CARNEIRO
RENATA AKEMI GASPARIN DE MOURA
RENATA APARECIDA NORONHA PONTES
RENATA RAMACIOTI MARTINS SEVERINO
RITA LUZIA SCHMIDT CALDAS
ROBERTA APARECIDA BAER
ROBERTA CRISTINA NAGAISHI KOTONA
ROBERTA PIAZZA MEIRELES RIBEIRO
RODRIGO FURTADO BORGES NETO
ROSA HELENA JUBRAM CERQUEIRA
ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO
ROSA MARIA DE LIMA
ROSA MARIA DO NASCIMENTO
ROSA MARIA GUINTER
ROSALINA MARMO PIRES PINTO
ROSANA APARECIDA BRISOLA IMANOBU
ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA
ROSANGELA SIMON
ROSELEIA DOS SANTOS OLIVEIRA
ROSEMARY APARECIDA DO NASCIMENTO DE LIMA
ROSENEIA APARECIDA DE MORAES SOUZA
SABRINA CARVALHO MAIDANA MARTINS PEREIRA
SANDRA MONTANHER
SANDRA REGINA GALVAO DE CAMPOS
SANDRA SANTIAGO DA SILVA ALVES CORDEIRO
SHIRLEI ANTUNES PRESTES
SIDINEI SOUZA RAMOS
SILVIA APARECIDA DE ALMEIDA FERNANDES
SILVIA CRISTINA DE CARVALHO CAMARGO CARDIM
SIMONE CRISTINA MOTA
SIMONE DE JESUS MAIA FERREIRA DE BARROS
SONIA APARECIDA ALVES
SONIA FATIMA DE SOUZA OLIVEIRA
SONIA REGINA DE OLIVEIRA
SORAYA TRISTAO THIBES
SUELI DA CRUZ OLIVEIRA SOUSA
SUELI MONTANHER DA ROCHA
SUZAMARA DE OLIVEIRA MUNHOZ COELHO
SYLVIA LISBOA
TANIA APARECIDA SOARES CARDOSO
TANIA CRISTINA CLETO
TANIA CRISTINA MORAES OLIVEIRA
TANIA DE SOUZA OLIVEIRA
TATIANE CISTERNA SIQUEIRA
TATIANE COSTA ARAUJO DE PROENCA
TATIANE DIAS GOMES MACHADO
TATIANE SILVA E SILVA
TERESA DE FATIMA POMPEU
TERESA FIDENCIO LINHARES
TEREZA DE FATIMA NOGUEIRA LIMA DO AMARAL
TEREZINHA DE JESUS ESCANES CAVALHEIRO
TEREZINHA JESUS VIEIRA DE MORAIS QUEIROZ
THAIS FERNANDA CARVALHO DOS SANTOS
THALITA CHAGAS CORREA DE O. MOMBERG DE BARROS
THELMA TERESA CESAR DE OLIVEIRA
THEREZINHA LEME DE LIMA
THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
TONYA BAUER DE OLIVEIRA
VALDINEIA ALMEIDA MACEDO DE MEDEIROS
VALDINEIA MARIA DE ALMEIDA
VALDIRENE MARIA DE OLIVEIRA
VALERIA APARECIDA LOPES FIGUEIREDO
VANDA LUCIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE
VANESSA SILVA PAULA
VERA LUCIA DE PROENCA ANTUNES
VERA LUCIA MARTINS DOS SANTOS
VERONITA ALVES MACEDO
VIVIAN APARECIDA BARRETO MAZORCA
VIVIANI DE CARVALHO SILVA DELLEVEDOVE
WANCLEY DE MORAES
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 Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 491, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Demitir, em fase de encerramento de contrato, os Professores de Educação Física - Eventuais,
lotados na Secretaria de Educação, à partir de 22/12/2011, abaixo relacionado:
ARIELY FERNANDES DA SILVA
BRUNA ALEXANDRE
CAROLINE SILVEIRA CABRAL MARIANO
KETTY LAURINDA DE OLIVEIRA
MARCOS ELLERSON AZEVEDO DA SILVA
RENATA PIRES DOS SANTOS PALMA
THIAGO GAVIOLI
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 Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 492, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o concursado, a partir de 05 de janeiro de 2012, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Agente de Apoio Administrativo da Guarda Municipal
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
FABIO SOUZA ROMANELLO 21.187.786-4 29º
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 Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 493, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE,
Art. 1º Nomear em estágio probatório a concursada, a partir de 05 de janeiro de 2012, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Serviços Gerais – Ref. 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
NEIDE FERREIRA SOUZA DE CAMPOS 26.770.500-1 79º
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 Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 494, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 48262, de 13 de dezembro de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Retificar a Portaria nº 476, de 14 de dezembro de 2011, onde consta 15/10/2011, leia-se:  15/12/
2011.
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 Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Atendendo disposto na Emenda Constitucional nº 19, que alterou o artigo 39 da Constituição Federal,
acrescido o Parágrafo 6º, publica relação de Cargos e Salários:
REF. EFETIVOS VENCIMENTO
Professor de Língua Portuguesa – PEB II R$       7,50 h/a
Professor de Artes – PEB II R$       7,50 h/a
Professor de História – PEB II R$       7,50 h/a
Professor de Geografia – PEB II R$       7,50 h/a
Professor de Matemática – PEB II R$       7,50 h/a
Professor de Ciências – PEB II R$       7,50 h/a
Professor de Inglês – PEB II R$       7,50 h/a
Professor de Espanhol – PEB II R$       7,50 h/a
Professor de Educação Tecnológica – PEB II R$       7,50 h/a
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Professor de Filosofia – PEB II R$       7,50 h/a
Itapetininga, 28 de dezembro de 2011.
Roberto Ramalho Tavares
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 827, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre homologação da Resolução nº 008/2011, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o § 3º, Art. 19, da Lei nº 5.075, de 14 de julho de 2.006,
DECRETA:
Art. 1º - Fica homologada a Resolução nº 008/2011 do CMDCA, dispondo sobre nomeação dos Conselheiros
do 1º Conselho Tutelar Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para o triênio
2012/2014.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete de Prefeito, aos vinte e oito dias de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

RESOLUÇÃO Nº 008/2011
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA,
com base nas disposições contidas no E.C.A., nos termos das Leis Municipais nº 5.075, de 14/06/2006 e
5.267, de 11/06/2008 e conforme o Edital nº 001/2011 do CMDCA de Itapetininga para Eleição do
Conselho Tutelar I, resolve:
Nomear os membros titulares e suplentes do Conselho Tutelar I, para o triênio 2012/2014:
Titulares:
JULIANA RIBEIRO ARRUDA
ROGERIO BRAS SARDELA
MARCELO LEONEL DE MEDEIROS
LUCIANE RODRIGUES VIEIRA
CELIA REGINA MARTINS
Suplentes:
ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTIM
JOSEANE FERNANDA DE OLIVEIRA
EMERSON DONIZETTI OLIVEIRA DE ANDRADE
MARIA LUCIA DE JESUS ALMEIDA
MICHELLE CRISTIANE RUIVO VIEIRA
Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
Itapetininga, 26 de dezembro de 2.011.
MARIO DONATO SAMPAIO
Vice-Presidente do CMDCA

DECRETO Nº 828, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
Regulamenta o artigo 187 da Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008, que possibilita a concessão
do adicional de nível universitário a funcionário público no âmbito do Executivo Municipal e de suas
autarquias, e dá outras providencias.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições legais;
Considerando a necessidade de regulamentação do artigo 187 da Lei Complementar nº 26 de junho de
2008, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itapetininga; e
Considerando finalmente os autos do processo nº 28.281 de 17 de setembro de 2009, protocolado nesta
Prefeitura Municipal;
DECRETA:
Art. 1.º Fica autorizado o Secretário Municipal de Administração, após solicitação dos Secretários Municipais
ou Dirigentes de Autarquias do Poder Público Municipal de Itapetininga, a conceder aos funcionários
portadores de diploma de curso de nível superior, titulares de cargos efetivos que não exigem escolaridade
de nível superior, um adicional de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento base, desde que as atribuições
laborais de seu cargo estejam relacionadas com a formação universitária, nos termos do presente Decreto.
Art. 2.º Para a solicitação da concessão do adicional a que trata este Decreto, o funcionário deverá
formular requerimento perante o Secretário Municipal a que se acha subordinado ou ao Dirigente da
Autarquia, instruindo-o com a cópia autenticada do diploma ou documento equivalente da conclusão do
curso universitário, cujo requerimento será autuado mediante processo administrativo regular, encaminhado
ao Secretário Municipal a que se acha subordinado o funcionário solicitante ou ao Dirigente da Autarquia,
para que se manifeste sobre o requerimento, demostrando e opinando se o desempenho das atividades
vinculadas à formação universitária colabora para a eficiência do serviço público que desempenha o
referido funcionário.
§ 1º Após a manifestação do Secretário de cada pasta ou do Dirigente da Autarquia, o processo administrativo
será encaminhado ao Secretário de Administração e Finanças, o qual poderá conceder o adicional por
resolução.
 § 2º O adicional cessará automaticamente, caso o funcionário solicite transferência de setor, departamento
ou secretária, ou seja transferido ex ofício  para outro local de trabalho, devendo nos casos previstos neste
parágrafo, efetuar nova solicitação para a concessão do adicional a que trata este Decreto.
Art. 3.º Não fará jus ao adicional o funcionário:
I - Licenciado ou afastado, do exercício do cargo, emprego ou função, com prejuízo total ou parcial da
remuneração, salvo o servidor que se afastar por motivo de doença, devidamente comprovada.
II - O funcionário que tiver falta injustificada.
III - Que estiver afastado por motivo de reclusão.
IV - O funcionário que for beneficiado pelo art. 186 da Lei Complementar nº 26/2008.
V - O funcionário ocupante de cargo em comissão.
 Art. 4.º Para dar cumprimento ao presente Decreto, o Secretário de Administração e Finanças poderá

expedir os atos necessários, desde que observe a legislação pertinente.
Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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CÂMARA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
ATO DA MESA Nº 37/2011

Dispõe sobre a confirmação da nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo artigo 26º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de confirmação da nomeação dos servidores que passaram pelo estágio
probatório (art. 25, § 5º, da LC 26/2008);
CONSIDERANDO que a servidora abaixo já cumpriu todo prazo de estágio probatório;
CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Avaliação emitiu parecer favorável à confirmação da
nomeação da referida servidora;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica confirmada a nomeação da servidora Adriana Ferreira Toledo, cargo Agente Operacional de
Apoio, escala CE3, no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga.
Parágrafo único. A partir desta data a servidora mencionada no caput deste artigo adquire a estabilidade
constitucional.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 15 de dezembro de 2011.

Fuad Abrão Isaac Marcelo Nanini Franci
Presidente Vice-Presidente

Antonio Marcos da Silva Polyceno Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário       2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho

Diretor de Recursos Humanos

ATOS DO SEPREM
PORTARIA/SEPREM Nº 085, de 26 de Dezembro de 2011

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000793/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 31-12-2011, o funcionário CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO,  Serviços Gerais,
Referência 03-B, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/ SEPREM  Nº 086, de 26 de Dezembro de 2011.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM  Nº. 000795/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 31-12-2011, a funcionária JACKELINE MAGDA MORAES DA SILVA, Agente de Combate as
Endemias, Referência  03-A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

   SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SEPREMITAPETININGA - ESTADO DE
SÃO PAULO

 O Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga- SEPREM, atendendo disposto na Emenda
Constitucional nº 19, que alterou o Artigo 39 da Constituição Federal, acrescido do Parágrafo 6º,
publica sua relação de Cargos e Salários.

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – PARTE PERMANENTE I – SEPREM

Qte CARGO REFERENCIA REMUNERAÇÃO R$.
01 PRESIDENTE V 1.608,00
01 DIRETOR FINANCEIRO E ORGANIZACIONAL IV 1.287,00
       CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – PARTE PERMANENTE II – SEPREM

QTD. DENOMINAÇÃO GRUPO REMUNERAÇÃO R$.
01 ADVOGADO 11 1.020,00
04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 09    798,00
01 CONTADOR 11 1.020,00
01 AUXILIAR DE ESCRITORIO 05    570,00
05 ESCRITURÁRIO 07    643,00
04 DIGITADOR 08    730,00
01 PROCURADOR JURÍDICO 14                                 1.388,00
02 SERVENTE 03                                    555,00
01 TESOUREIRO                                 10                                    892,00

Itapetininga - SP, 26 de Dezembro de 2011
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

SEPREM
JAIME DE CARVALHO

Presidente

ATOS DO LEGISLATIVO

ATO DA MESA Nº 38/2011
Dispõe sobre a confirmação da nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo artigo 26º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de confirmação da nomeação dos servidores que passaram pelo estágio
probatório (art. 25, § 5º, da LC 26/2008);
CONSIDERANDO que a servidora abaixo já cumpriu todo prazo de estágio probatório;
CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Avaliação emitiu parecer favorável à confirmação da
nomeação da referida servidora;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica confirmada a nomeação da servidora Ana Paula Ribeiro de Aguiar de Oliveira Plens, cargo
Agente Operacional de Apoio, escala CE3, no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga.
Parágrafo único. A partir desta data a servidora mencionada no caput deste artigo adquire a estabilidade
constitucional.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 15 de dezembro de 2011.

Fuad Abrão Isaac Marcelo Nanini Franci
Presidente Vice-Presidente

Antonio Marcos da Silva Polyceno Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

ATO DA MESA Nº 39/2011
Dispõe sobre a confirmação da nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo artigo 26º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de confirmação da nomeação dos servidores que passaram pelo estágio
probatório (art. 25, § 5º, da LC 26/2008);
CONSIDERANDO que a servidora abaixo já cumpriu todo prazo de estágio probatório;
CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Avaliação emitiu parecer favorável à confirmação da
nomeação da referida servidora;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica confirmada a nomeação da servidora Sonia Maria Souza Ito, cargo Agente Operacional de
Manutenção, escala CE1, no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga.
Parágrafo único. A partir desta data a servidora mencionada no caput deste artigo adquire a estabilidade
constitucional.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 15 de dezembro de 2011.

Fuad Abrão Isaac Marcelo Nanini Franci
Presidente Vice-Presidente

Antonio Marcos da Silva Polyceno Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

ATO DA MESA Nº 40/2011
Dispõe sobre a confirmação da nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo artigo 26º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de confirmação da nomeação dos servidores que passaram pelo estágio
probatório (art. 25, § 5º, da LC 26/2008);
CONSIDERANDO que o servidor abaixo já cumpriu todo prazo de estágio probatório;
CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Avaliação emitiu parecer favorável à confirmação da
nomeação do referido servidor;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica confirmada a nomeação do servidor Hugo Souza de Medeiros, cargo Agente Operacional de
Segurança, escala CE1, no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga.
Parágrafo único. A partir desta data o servidor mencionado no caput deste artigo adquire a estabilidade
constitucional.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 15 de dezembro de 2011.

Fuad Abrão Isaac Marcelo Nanini Franci
Presidente Vice-Presidente

Antonio Marcos da Silva Polyceno Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

ATO DA MESA Nº 41/2011
Dispõe sobre a confirmação da nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo artigo 26º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de confirmação da nomeação dos servidores que passaram pelo estágio
probatório (art. 25, § 5º, da LC 26/2008);
CONSIDERANDO que o servidor abaixo já cumpriu todo prazo de estágio probatório;
CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Avaliação emitiu parecer favorável à confirmação da
nomeação do referido servidor;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica confirmada a nomeação do servidor Henrique Dias Nascimento, cargo Agente Operacional de
Som, escala CE3, no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga.
Parágrafo único. A partir desta data o servidor mencionado no caput deste artigo adquire a estabilidade
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constitucional.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 15 de dezembro de 2011.

Fuad Abrão Isaac Marcelo Nanini Franci
Presidente Vice-Presidente

Antonio Marcos da Silva Polyceno Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

ATO DA MESA Nº 42/2011
Dispõe sobre a confirmação da nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo artigo 26º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de confirmação da nomeação dos servidores que passaram pelo estágio
probatório (art. 25, § 5º, da LC 26/2008);
CONSIDERANDO que o servidor abaixo já cumpriu todo prazo de estágio probatório;
CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Avaliação emitiu parecer favorável à confirmação da
nomeação do referido servidor;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica confirmada a nomeação do servidor Antônio Rolim dos Santos Júnior, cargo Agente Operacional
de Apoio, escala CE3, no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga.
Parágrafo único. A partir desta data o servidor mencionado no caput deste artigo adquire a estabilidade
constitucional.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 15 de dezembro de 2011.

Fuad Abrão Isaac Marcelo Nanini Franci
Presidente Vice-Presidente

Antonio Marcos da Silva Polyceno Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

ATO DA MESA Nº 43/2011
Dispõe sobre a confirmação da nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo artigo 26º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de confirmação da nomeação dos servidores que passaram pelo estágio
probatório (art. 25, § 5º, da LC 26/2008);
CONSIDERANDO que a servidora abaixo já cumpriu todo prazo de estágio probatório;
CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Avaliação emitiu parecer favorável à confirmação da
nomeação da referida servidora;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica confirmada a nomeação da servidora Vânia Cristina Leme de Sousa, cargo Agente Operacional
de Apoio, escala CE3, no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga.
Parágrafo único. A partir desta data a servidora mencionada no caput deste artigo adquire a estabilidade
constitucional.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 15 de dezembro de 2011.

Fuad Abrão Isaac Marcelo Nanini Franci
Presidente Vice-Presidente

Antonio Marcos da Silva Polyceno Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

CIDADE INOVADORA

Mão de obra quali-
ficada!  Nos dias de hoje, es-
se é um dos quesitos funda-
mentais para quem está à
procura de um emprego ou
mesmo para as empresas
que estão selecionando

Prefeitura de Itapetininga irá investir em
mais ensino técnico gratuito

candidatos para as vagas
oferecidas.

Em 2012, a famosa
“Terra das Escolas” ganhará
mais uma unidade voltada
ao ensino técnico no muni-
cípio, a ETEC Chapadinha,

em parceria com o Governo
Estadual, através do Centro
Paula Souza.  Ao contrário
da ETEC “Prof. Edson Gal-
vão”, localizada no Bairro
Capão Alto que oferece cur-
sos voltados ao setor do

agronegócio, a unidade será
direcionada a cursos que
visam à área de serviços e
de saúde.

Estima-se que os
cursos tenham a duração de
um ano e seis meses e aten-

derão inicialmente,  260 pes-
soas, nos cursos de Secre-
tariado, Confecção Indus-
trial, Segurança do Traba-
lho,Enfermagem, Imagem
Pessoal e Ensino Médio.

De acordo com o

Executivo, a primeira etapa
das obras compreendem os
prédios administrativos, de
laboratórios, salas de aulas,
portaria e estacionamento,
um investimento de R$
3.497.045,13
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Estudos realizados
pelo Interactive Advertising
Bureau (IAB) mostram que
no Brasil o número de pes-
soas que utilizam a internet
aumenta a cada ano. Ainda
de acordo com as pesqui-
sas, as classes C e D seriam
as maiores responsáveis por
essa expansão, pois elas,
juntas, representam mais de
60% dos acessos da rede

CIDADE INOVADORA

Administração Municipal dará início ao
processo de internet gratuita em 2012

em todo no país. 
A promoção da in-

clusão digital entre essas
classes está diretamente
ligada a programas( Gover-
nos Federal, Estadual ou
Municipal) que prevêm  a
utilização de internet gratui-
ta pela população.

Em 2012, a Prefeitu-
ra de Itapetininga deve ini-
ciar o processo de internet

gratuita no município. O pri-
meiro bairro a ser contem-
plado com o benefício será
o Jardim Mesquita. Serão in-
vestidos cerca de 245 mil
reais, em parceria com o
Governo Federal, Ministério
das Comunicações. O pro-
jeto deve atender um raio de
1,5 km no entorno do prédio
da nova EMEI do Jardim
Mesquita.

CIDADE SOLIDÁRIA

Neste próximo
ano, as ações sociais no mu-
nicípio devem ser expandi-
das atingindo, assim, um nú-
mero maior de pessoas.

Para 2012, estão
previstas a construção de
um novo CRAS (Centros de
Referên-cia da Assistência
Social) no Jardim Fogaça e
projetos para Vila Aparecida
e na Vila Paulo Ayres, além
da im-plantação da Praça
dos Es-portes e da Cultura,
que será construída em
breve na região do Jardim
Cambuí e Parque São Bento
e contará com uma unidade
do CRAS.

Também para o
próximo ano será lançado no
município o Portal do
Voluntário e a re-alização de
um Seminário para incentivo
e mobilização do volun-
tariado.

A Secretaria de
Promoção Social também irá
realizar outras ações como

Secretaria de Promoção Social deve desenvolver novas
ações na área social e a construção de um novo CRAS no

Jardim Fogaça
“Empresa Amiga da Crian-
ça”; implantação do Polo da
Juventude no Bairro do
Taboãozinho; realização do
2º Fórum “O que é CRAS?
Desvendando o território”;
criação da Constituição
Conselho Gestor CRAS.

Além disso, serão
realizadas capacitações para
os profissionais que inte-
gram a Rede de Enfrenta-
mento à Violência Infanto
Juvenil e para as entidades
que recebem os adoles-
centes em um cumprimento
de Medidas Socioeduca-
tivas de Prestação de Servi-
ço à Comunidade, além das
campanhas de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes;
sobre crianças em situação
de risco nas ruas; Outubro
Rosa, “Vocês; Idosos e Pes-
soas com Deficiência, sabem
o que é o BPC?; e os 16 dias
de ativismo pelo fim da
violência contra a mulher.
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CIDADE SOLIDÁRIA

O Distrito do Gra-
madinho começa o ano de
2012 ganhando uma unidade
descentralizada do FSS
(Fundo Social de Solidarie-
dade). A ação se deve pelo
fato de uma grande parcela
da população que reside no
local participar assidua-
mente dos cursos ministra-
dos pelo FSS e também de-
vido ao Distrito já estar inse-
rido em um dos projetos da
unidade, como o “Pantufei-
ras”, que auxiliam ex- alunas
do curso de costura indus-
trial do FSS a serem inseri-
das no mercado de trabalho
e a gerar renda própria.

Também neste
ano, o Fundo Social de So-
lidariedade deve implantar
outros importantes progra-
mas, que beneficiem a popu-
lação itapetiningana, como
é o caso do “Escola de Mo-
da”, que através de uma par-

Fundo Social de Solidariedade irá
inaugurar unidade descentralizada no

Distrito do Gramadinho
ceria com o FUSSESP
(Fundo Social de Solidarie-
dade do Estado de São Pau-
lo), será implantado já no
início do mês de janeiro.

Conforme o convê-
nio, o FUSSESP repassará
um Kit, contendo 10 máqui-
nas de costura, cadeiras,
mesas, tábua de passar e fer-
ro; conteúdo didático (mídia
com o conteúdo das apos-
tilas e moldes); suporte téc-
nico e acompanhamento du-
rante o curso (feito pelas as-
sistentes sociais) e repasse
de cerca de R$ 21 mil para
aquisição de insumos (se-
rão pagos em três parcelas
durante um ano e meio). O
valor será utilizado para
compra de itens pré-deter-
minados no convênio, como
fitas métricas, réguas, te-
souras, agulhas, botões, li-
nhas, colchetes e tecidos.

Em contrapartida, a

Prefeitura de Itapetininga
será responsável pela dis-
ponibilização e custeio do
espaço, pagamento dos ins-
trutores e manutenção do
maquinário.

Também neste
ano, o Fundo Social de Soli-
dariedade irá desenvolver
um dos mais importantes
projetos na área social, a Vila
Dignidade, que prevê a
construção das 16 moradias
no Loteamento Morada do
Sol.

O programa do
Governo do Estado de São
Paulo atenderá a idosos de
baixa renda, com mais de 60
anos, que tenham renda
mensal de até dois salários
mínimos, não tenham víncu-
lo familiar, que tenham con-
dições de executar as ativi-
dades diárias sem depen-
dência de outras pessoas.

As casas serão

idealizadas com vários itens
de segurança e acessibilida-
de como barras de apoio,
pias e louças sanitárias em
altura adequada, portas e
corredores mais largos,
interruptores em quantida-
de e altura ideais, rampas e
pisos antiderrapantes.

Além disso, a Vila
Dignidade também oferece-
rá sala conjugada à cozinha,
dormitório, banheiro, área
de serviço, projeto paisa-
gístico, salão para festas,
reuniões e cursos, um inves-
timento de R$ 1.415.535,45. 

Outro importante
programa, que será amplia-
do em Itapetininga é o “Ali-

mentando Sonhos”.
Com recursos re-

passados pelo FUSSESP
(Fundo de Solidariedade e
Desenvolvimento Social e
Cultural do Estado de São
Paulo), por meio do Fundo
Social de Solidariedade, ex-
pandirá o número de vagas
oferecidas para a capacita-
ção e qualificação de
pessoas desempregadas e
que estejam fora do mer-
cado de trabalho já há algum
tempo, no segmento de
alimentação, para a inserção
no mercado de trabalho,
garantindo a autossusten-
tabilidade a pessoas com
alto grau de vulnerabilidade

social. Os atendidos pelo
projeto, após participarem
de cursos que enfatizam a
culinária brasileira, italiana,
produção de pães e con-
gelados, terão seus
produtos comercializados
em uma loja de con-
veniência, pequeno estabe-
lecimento comercial, a ser
montado pelo FSS. Dos
recursos arrecadados com a
venda dos alimentos, 50%
será destinado aos alunos e
o restante será investido na
manutenção do projeto.
“Alimentando Sonhos”
deve estar em pleno fun-
cionamento ainda neste
primeiro semestre.
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No próximo ano, a
Prefeitura de Itapetininga
além de desenvolver novos
projetos que buscam difun-
dir, estimular e fortalecer
a cultura e o turismo em Ita-
petininga, também irá levá-
los bairros os programas.
Conheça alguns destes
projetos:
Ampliação do Projeto
Batuta

Inicialmente, aten-
dendo 15 crianças e adoles-
centes do Bairro Bela Vista,
o projeto ministra aulas de
violão popular e musicaliza-
ção.  Para 2012, a previsão é
estender o projeto para mais
três bairros Vila Sotemo, Vila

Secretaria de Cultura e Turismo levará
atividades culturais a bairros e escolas em

2012
Paulo Ayres e Vila Belo Ho-
rizonte, totalizando 60 a
quantidade atendida. Além
do ensino musical, o projeto
prevê ainda conteúdos
culturais que favoreçam o
desenvolvimento integral
dos alunos, como teatro,
literatura, artes plásticas e
visuais.
Expansão do Projeto Banda
Municipal nas Escolas e
Bairros.

Em 2012, a Banda
Municipal irá se apresentar
em novas escolas e bairros
que receberão os músicos
para uma apresentação
especial, onde o maestro
Luiz Prestes demonstra cada

um dos instrumentos expli-
cando as suas peculiarida-
des, ampliando o conheci-
mento musical dos alunos,
despertando-lhes o gosto
pela arte musical. Nos bair-
ros, as apresentações serão
vinculadas a datas comemo-
rativas e eventos tradicio-
nais locais, valorizando essa
população.
Projeto Itapê de Todos os
Sons

Para 2012, o projeto
deve ser ampliado receben-
do e apresentando o tra-
balho de novos grupos
musicais. A previsão é que
o número de participantes
para o próximo ano seja de

20 grupos locais. Músicos
de cada bairro também terão
espaço para suas apre-
sentações. O objetivo é am-
pliar os espaços culturais,
levando atividades nos bair-
ros e valorizando os artistas
da cidade.
Folclore Vivo

Todos os anos, no
mês do folclore são realizad-
os eventos com a participa-
ção de grupos folclóricos
como Fandango, Catira, Cu-
ruru, São Gonçalo, Folia de
Reis, Congada, Capoeira,
Maculelê, Roda de Violeiros,
Índios Pataxós, em apresen-

tações e num grande Cortejo
folclórico pela rua Campos
Sales, incluindo a Feira de
Artesanato, com artigos da
região.

Em 2012, a Secre-
taria de Cultura e Turismo
deve aumentar o número de
participantes divulgando
ainda mais a importância do
folclore regional para a
preservação da nossa iden-
tidade cultural, envolvendo
escolas e entidades no
projeto.
Lançamento do COMTUR

A Prefeitura de Ita-
petininga  cria o  do COM-

TUR (Conselho Municipal
de Turismo), onde será
debatido o Plano Diretor de
Turismo, destacando o In-
ventário Turístico do Mu-
nicípio nos seus vários
aspectos, como áreas natu-
rais, hotelaria, gastronomia,
aspectos históricos cultu-
rais, turismo rural, folclore,
etc.

Isso contribuirá
para a regência de ações
importantes para as
iniciativas de investidores,
a fim de desenvolver e
incrementar a atividade
turística em Itapetininga.
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Dando continuida-
de ao trabalho já realizado
pela Prefeitura de Itapetinin-
ga na busca de novos ta-
lentos e também no incenti-
vo do esporte no município,
em 2012 serão desenvol-
vidos diversos projetos na
área, como:
COPA BABY

Em 2012, dando a
promoção de eventos gra-
tuitos que possibilitem a
igualdade entre todos, a
Secretaria de Esporte e Lazer
irá realizar mais uma edição
da COPA BABY 2012.

O evento, que vai
para a sua 6ª edição, terá
início no mês de abril e deve
reunir as principais forças
do futsal de Itapetininga e
região, divididos por
categorias que vão do sub

Secretaria irá desenvolver novos projetos
que incentivam o esporte e o lazer no

próximo ano
7 ao sub 17. Os jogos
acontecerão sempre aos
sábados e domingos nos
Ginásios Municipais de
Esportes, Ayrton Senna da
Silva e Mário Carlos
Martins.

Na edição passa-
da, de 2011, participaram
cerca de 200 equipes de 60
agremiações, tendo a
participação inclusive de
municípios da região, ao
todo mais de 2.000 atletas.
A cada ano, a competição
ganha mais participantes,
tendo em vista que o mesmo
é realizado sem qualquer
custo para as equipes,
proporcionando assim,  a
participação de todos,
independente da situação
econômica.
TORNEIO MUNICIPAL DE

VÔLEI
O evento, que vai

para a sua terceira edição,
deve ter início no mês de
outubro reunindo equipes
de Itapetininga na categoria
adulto masculino e femini-
no. Na edição passada for-
am oito equipes masculino
e quatro equipes feminino,
os jogos acontecem do
Ginásio Ayrton Senna aos
domingos na parte da
manhã. O evento pretende
resgatar a tradição dessa
modalidade que teve época
de ouro nos anos 80.
Muitos ex-jogadores
voltaram a treinar para
participar do evento em
2012, o que demonstra que
realmente estamos
regatando novamente essa
modalidade que muitas

alegrias trouxeram para
Itapetininga. Com esses
eventos, a Administração
Municipal busca incentivar
a procura dos alunos nas
escolinhas de base da
Prefeitura.
CIRCUÍTO PÉ NO CHÃO

O evento, que vai
para a sua oitava edição,
deve reunir corredores de
rua de diversas idades e de
vários bairros de nossa
cidade e região. As corridas
acontecem em circuitos
adaptados e em locais
estratégicos da cidade,
sendo que as provas
acontecem normalmente
aos domingos no período
da manhã.  No ano passado
em cada etapa reuniu
aproximadamente 150
pessoas. O evento se

caracteriza por revelar
corredores e também tem
caráter solidário pelas dis-
tribuições de brinquedos,
pipoca, algodão doce e suco
às crianças e demais par-
ticipantes.

A motivação do
evento consta na premiação

após completar o percurso
da corrida onde todos
ganham medalhas, criando
uma nova expectativa para
as próximas etapas.

Lembrando tam-
bém, que este evento é
totalmente gratuito a todos
os participantes.

Inauguração da 1ª fase do Centro Municipal
de Lazer Fausto Ramalho Tavares

Em breve, os mora-
dores das Vilas Regina, Sô-
nia, Hungria, Rio Branco, Al-
ves, Palmeira, Leonel, Reis
e Esplanada terão mais um
espaço para prática de es-

portes, passeio e descanso
com a família. Já nos pri-
meiros meses do ano, a
Administração Municipal
irá realizar a entrega oficial
da 1ª fase do Centro Muni-

cipal de Lazer Fausto Rama-
lho Tavares. O espaço, de
25.656,60 m², localizado no ter-
reno que abrigava o antigo
Centro de Tradição Tropei-
ro e Boiadeiro, na Vila Hun-

gria, contará com duas qua-
dras de vôlei de areia, dois
campos para área de jogos,
vestiário, parque infantil,
chafariz, playground e es-
tacionamento.
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Durante o ano de
2011, a Secretaria de Trân-
sito e Cidadania realizou di-
versas ações educativas,
preventivas e de alterações
no trânsito de Itapetininga.

Para 2012 as mu-
danças e atividades conti-
nuarão beneficiando e tra-
zendo ainda mais segurança
para a população de Itapeti-
ninga.

Confira as ações:
A Guarda Munici-

pal realizará diariamente
travessia de escolares,
fiscalização e ordenamento
do trânsito, ronda Preven-
tiva nos Próprios Munici-
pais: Pronto Socorro, Hospi-
tal Regional,Estação Rodo-
viária, Paço Municipal , Pra-
ças e Escolas, presença em
datas festivas da cidade,
ação em conjunto com as
Polícias Militar e Civil.

Durante todo o
ano, a Secretaria de Trânsito
e Cidadania visitará as
unidades escolares, com
atividades educativas e

Atividades Educativas e Preventivas
deverão marcar a Secretaria de Trânsito e

Cidadania em 2012
preventivas. Além disso,
continuará a desenvolver o
Projeto “Educação no Trân-
sito Lição de Vida” e a
Cidade Mirim- circuito de
trânsito que exemplifica as
noções e sinalizações de
trânsito de uma cidade para
as crianças da Rede Muni-
cipal.

A equipe da Defe-
sa Civil realiza vistorias nas
marginais, principalmente
no período de verão, so-
corro a famílias vítimas de
fenômenos climáticos, poli-
ciamento preventivo no
ordenamento do trânsito em
áreas de risco.

No período chuvo-
so, que abrange principal-
mente os primeiros meses do
ano, será realizada a Opera-
ção Verão.  Plantões para
atender possíveis ocorrên-
cias derivadas de fenôme-
nos climáticos, apoio ao Se-
tor de Habitação na iden-
tificação das áreas de risco
e cadastro dessas famílias.
Vistoria de áreas de risco e

famílias em situação de risco
e encaminhamento para os
setores competentes. Já
durante a estiagem- junho a
setembro será realizado o
plantão para atender pos-
síveis ocorrências deriva-
das de fenômenos climá-
ticos e queimadas. Vistoria
de áreas de risco e famílias
em situações de risco.

Além disso, a Se-
cretaria de Trânsito e
Cidadania realizará durante
2012, sinalizações durante
toda extensão do município,
instalação de novos
semáforos e lombadas em
pontos críticos de trânsito,
entre outros. Além disso, já
está programado como é
realizado anualmente, a
Programação da Semana
Nacional de Trânsito, em
setembro.

A Secretaria de
Trânsito e Cidadania está
localizada na Estação
Solidariedade, nº1- Centro.
Outras informações pelo
telefone 3271-0831.

CIDADE GESTORA

A Secretaria de
Administração e Finanças,
além de suas atividades per-
manentes, para 2012 desen-
volverá novos projetos
pensando em beneficiar a
população de Itapetininga.

Confira algum deles:

Nota Fiscal Eletrônica -
previsto para implantação
até o final de janeiro com
objetivo de dar continuida-
de ao processo de infor-

Novos Projetos serão desenvolvidos pela Secretaria de
Administração e Finanças em 2012

matização, desburocratiza-
ção e transparência, além de
facilitar e agilizar os proces-
sos para as empresas de
Itapetininga, e alem da nota
fiscal eletrônica –NFS-e, os
demais serviços serão
eletronicos como a Decla-
ração de Serviços prestados
e tomados, declaração para
bancos, AIDF eletrônica,
lançamento do ISS fixo e
estimado, guia de
recolhimento online, livro
fiscal eletrônico, emissão

online de guias avulsas,
movimento econô-mico
total dos prestadores de
serviços do município,
integração com o cadastro
interno da prefeitura, per-
mitindo o cadastro mobiliá-
rio através do sistema
interno, integração de guias
com o sistema interno, baixa
de arquivos bancários, em
um só sistema e utilização
da contabilização automá-
tica, reduzindo papel e
tempo.

Sil – O SIL é o processo
único de licenciamento de
atividade perante os órgãos
estaduais e os municípios
integrados, com esse
sistema facilitará e agilizará
a abertura de empresas no
município.
Portal do Cidadão – previsto
para janeiro onde os muní-
cipes poderão emitir 2ª via
de IPTU, Certidões Nega-
tiva, Certidão de Valor Venal,
acompanhamento de
requerimentos.

Lei  Geral  da  Micro e
Pequena Empresa - enca-
minhado para aprovação
a Câmara Municipal de
Itapetininga, com esse
projeto facilitará abertura de
empresas no município, cujo
objetivo é tirar diversas
pessoas da informalidade
para formalidade, onde as
empresas terão incentivos
fiscais, facilidade as
compras governamentais,
estimulo ao mercado local e
outros benefícios.

Central de Atendimento
ao Cidadão –  está em
processo l ic i ta tór io  a
construção da central de
atendimento, previsto para
inauguração no 1º semestre
de 2012, sendo um local
onde o munícipe será
atendido com eficiência no
menor tempo possível ,
sendo resolvido as suas
solicitações em um único
lugar, com uma infraes-
trutura moderna e equi-
pada.

CIDADE SEGURA
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Nos últimos sete
anos, a Prefeitura de Itape-
tininga teve um olhar em es-
pecial para o setor da educa-
ção. Novos investimentos
foram feitos, novas unida-
des foram construídas, fa-
zendo com que Itapetininga
seja considerada hoje refe-
rência em educação em todo
o País.

Para 2012 a Secre-
taria de Educação dará
continuidade aos projetos

Novas Unidades Escolares estão
programadas para o próximo ano

que já estão sendo desen-
volvidos e novos serão
implantados.
·Construção de novas
Unidades Escolares
As EMEIS‘s Santa Rita
(Centro) – R$ 2.100 milhões
– capacidade 228 alunos ,
Jardim Mesquita – R$ 2.700
milhões – capacidade 228,
com o  início de aulas em
2012. As EMEFs  Alfredo
Maia – R$ 3 milhões –
capacidade 688 alunos e Vila

Reis – R$ 3 milhões –
capacidade 688 alunos.
Serão construídas 4 unida-
des pelo Pró- Infância,
EMEI da vila Belo Horizonte,
EMEF Distrito Tupi –
EMEF do Bairro São Camilo.

Além do Parque do
Conhecimento, no centro.
A Secretaria de Educação
está localizada à Rua General
Carneiro, 390, Centro.
Outras informações pelo
telefone 3272-6916.
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2011, foi um ano
próspero para Itapetininga
no setor de Trabalho e De-
senvolvimento. Segundo
dados do CAGED, o muni-
cípio se destacou entre as
cidades que mais geraram
empregos. Foram registra-
dos 17.894 admissões, o que
colocou Itapetininga entre
as cidades do Estado que
mais contrataram durante o
ano.

Outro investimen-
to importante no setor, foi a
instalação da nova fábrica
da Duratex. O investimento
em torno de R$500 milhões
será um marco na história de
Itapetininga, beneficiando
toda a economia da Região
Sudoeste do Estado e
proporcioando cerca de 200
empregos diretos, podendo
gerar até cinco vezes mais
empregos indiretos.

CIDADE EMPREENDEDORA

Novos negócios e oportunidades de trabalho
prometem agitar Itapetininga no próximo ano

CIDADE GESTORA

Habitação:
Além dos Progra-

mas Habitacionais em an-
damento na sede do muni-
cípio, em 2012 serão desen-
volvidos projeto específi-
cos para os seis distritos do
município, visando soluci-
onar os problemas ha-
bitacionais e ao mesmo

Secretaria de Planejamento desenvolverá novos projetos em 2012
tempo evitar o êxodo rural.

A iniciativa priva-
da também está atuando for-
temente na área de habita-
ção. Ao todo mais de 10 mil
unidades entre casas, apar-
tamentos, lotes, estão sen-
do aprovados ou implanta-
dos em nossa cidade.
Legislação:

Visando adequar a
Legislação ao momento
desenvolvimentista, pelo
qual passa o município, a
Secretaria de Planejamento
está coordenando a refor-
mulação das Leis que regem
os aspectos urbanísticos do
município, incluindo o plano
diretor.
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