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Prefeitura assina convênio para
pavimentação das ruas da Vila Sotemo
O Prefeito Roberto

Ramalho, os vereadores
Antonio Marcos Polyceno,
Benê Rolim e o Gerente Geral
Interino da Caixa Econômica
Federal Carlos Henrique
Giovanetti Biagioni assi-
naram, na última semana de
dezembro, o convênio para
recapeamento e pavimenta-
ção de ruas em Vila Sotemo.

Serão investidos
R$ 493.100,00 pelo Governo
Federal e R$ 79.021,23 pela
Prefeitura de Itapetininga. A
emenda é de autoria do De-

putado Federal Guilherme
Mussi.

“É uma antiga
reivindicação dos morado-
res do bairro. A emenda vai
beneficiar os moradores,
evitando assim, a poeira e o
barro na época das chuvas”,
afirmou o vereador Antonio
Marcos Polyceno.

O serviço asfáltico
irá pavimentar todas as ruas
legalizadas do bairro e
recapear a única rua hoje já
pavimentada e que necessi-
ta de reparos.

A Prefeitura de Ita-
petininga, assinou na última
semana de dezembro, junta-
mente com a Caixa Econômi-
ca Federal, o convênio, que
prevê o recapeamento das
Avenidas Padre Antonio
Brunetti e Waldomiro de
Carvalho.

A previsão é que
sejam investidos R$
558.250,00. A emenda é de
autoria do Deputado Federal
Abelardo Camarinha.

Prefeitura  assina convênio para recapeamento
das Avenidas Padre Antonio Brunetti e

Waldomiro de Carvalho
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Prefeitura do Município de Itapetininga
Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
João Batista Vieira Período: de 12 (doze) meses renovável Imóvel: Rua: Vicente Eugênio Piedade, nº. 90
Vila Barth – Funciona: Residência do 2º Sargento do Tiro de Guerra de Itapetininga, Valor R$ 932,00 por
mês. Itapetininga, 09 de Janeiro de 2012. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município de Itapetininga
Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
Antonio Ferreira Souto Período: de 12 (doze) meses renovável Imóvel: Rua: Coronel Pedro Dias Batista,
nº. 1876 Centro – Funciona: 4º Distrito Policial, Valor R$ 1.500,00 por mês. Itapetininga, 02 de janeiro
de 2012. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município de Itapetininga
Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
Duarte Imóveis Administrações e Representações S/C Ltda. Período: de 12 (doze) meses renovável
Imóvel: Rua: Alfredo Maia, nº.463 Centro, – Funciona: Instituto Criminalista, Valor R$  1.255,06   por
mês. Itapetininga, 09 de Janeiro de 2012. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município de Itapetininga
Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
Duarte Imóveis Administrações e Representações S/C Ltda. Período: de 12 (doze) meses renovável
Imóvel: Rua: Campos Sales, nº. 30  Centro – Funciona: 2º Distrito Policial, Valor R$    por mês.
Itapetininga, 09 de janeiro de 2012. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

Concurso Público de Provas e Títulos N º 02/2011

PRORROGA O PRAZO DAS INSCRIÇÕES

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, usando as atribuições legais, COMUNICA que o prazo das inscrições
fica PRORROGADO até o dia 11 de janeiro DE 2012, nas mesmas condições divulgadas no primitivo
Edital.

Ratificam-se os demais Itens e Normas do Edital 02/2012. Em cumprimento ao preceito legal da ampla
divulgação, transparência e publicidade, PUBLICA o presente termo, para conhecimento publico e para
que ninguém possa alegar ignorância das alterações ocorridas.

Maiores informações nas páginas da internet, no endereço www.itapetininga.sp.gov.br e
www.institutobrio.org.br,  e ainda pelo telefone (19) 38011595 durante o período das inscrições.

Itapetininga, 10 de janeiro de 2012

ROBERTO RAMALHO TAVARES
 Prefeito Municipal

Concurso Público de Provas N º 03/2011

PRORROGA O PRAZO DAS INSCRIÇÕES
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, usando as atribuições legais, COMUNICA que o prazo das inscrições
fica PRORROGADO até o dia 11 de janeiro de 2012, nas mesmas condições divulgadas no primitivo
Edital.
Ratificam-se os demais Itens e Normas do Edital 03/2012. Em cumprimento ao preceito legal da ampla
divulgação, transparência e publicidade, PUBLICA o presente termo, para conhecimento publico e para
que ninguém possa alegar ignorância das alterações ocorridas.
Maiores informações nas páginas da internet, no endereço www.itapetininga.sp.gov.br e
www.institutobrio.org.br,  e ainda pelo telefone (19) 38011595 durante o período das inscrições.

Itapetininga, 10 de janeiro de 2012

ROBERTO RAMALHO TAVARES
 Prefeito Municipal

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo presente EDITAL
DE CHAMAMENTO informa a todos os proprietários de Agências de Turismo que irá realizar uma
reunião, a saber no dia 20 de janeiro de 2012, às 16h, na Secretaria de Cultura e Turismo, situada a Rua
Saldanha Marinho nº 107 – Centro.
A presente reunião terá como pauta principal tratar de assuntos pertinentes ao COMTUR – Conselho de
Turismo.
Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado no
saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
Prefeitura Municipal de Itapetininga.

  Itapetininga, 10 de janeiro de 2012.
Luiz Antonio Vieira

Secretário de Cultura e Turismo

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo presente EDITAL
DE CHAMAMENTO informa a todos os proprietários de Empresas Hoteleiras que irá realizar uma
reunião, a saber no dia 24 de janeiro de 2012, às 16h, na Secretaria de Cultura e Turismo, situada a Rua
Saldanha Marinho nº 107 – Centro.
A presente reunião terá como pauta principal tratar de assuntos pertinentes ao COMTUR – Conselho de
Turismo.
 Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
Prefeitura Municipal de Itapetininga.

Itapetininga, 10 de janeiro de 2012.
Luiz Antonio Vieira

Secretário de Cultura e Turismo

EDITAL DE CHAMAMENTO

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo presente EDITAL
DE CHAMAMENTO informa a todos os proprietários de Instituições Particulares de Ensino Superior que
irá realizar uma reunião, a saber no dia 30 de janeiro de 2012, às 16h, na Secretaria de Cultura e Turismo,
situada a Rua Saldanha Marinho nº 107 – Centro.
A presente reunião terá como pauta principal tratar de assuntos pertinentes ao COMTUR – Conselho de
Turismo.
  Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
Prefeitura Municipal de Itapetininga.

    Itapetininga, 10 de janeiro de 2012.
Luiz Antonio Vieira

Secretário de Cultura e Turismo

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo presente EDITAL
DE CHAMAMENTO informa a todos os proprietários de Empresas do Ramo de Alimentação que irá
realizar uma reunião, a saber no dia 26 de janeiro de 2012, às 16h, na Secretaria de Cultura e Turismo,
situada a Rua Saldanha Marinho nº 107 – Centro.
A presente reunião terá como pauta principal tratar de assuntos pertinentes ao COMTUR – Conselho de
Turismo.
 Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
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Prefeitura Municipal de Itapetininga.

Itapetininga, 10 de janeiro de 2012.
Luiz Antonio Vieira

Secretário de Cultura e Turismo

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo presente EDITAL
DE CHAMAMENTO informa a todos os proprietários de Empresas do Ramo de Entretenimento e Lazer
que irá realizar uma reunião, a saber no dia 27 de janeiro de 2012, às 16h, na Secretaria de Cultura e
Turismo, situada a Rua Saldanha Marinho nº 107 – Centro.
A presente reunião terá como pauta principal tratar de assuntos pertinentes ao COMTUR – Conselho de
Turismo.
   Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
Prefeitura Municipal de Itapetininga.

Itapetininga, 10 de janeiro de 2012.
Luiz Antonio Vieira

Secretário de Cultura e Turismo

Extrato de Convênio
Convênio SMCT nº01/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo, Conveniada: CESIM – Centro Social Irmã Madalena, Objeto: desenvolvimento da
atividade relacionadas ao projeto GURI, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o exercício de
2011/2012 Vigência: dezembro de 2011 até dezembro de 2012.
                                       I tapetininga, 10 de janeiro de 2012.

Luiz Antonio Vieira
Secretário de Cultura e Turismo

Portaria de Procedimento Administrativo Nº 01/2012
JOSUÉ ALVARES PINTOR, Secretário Municipal de Trânsito e Cidadania, usando das atribuições que o
cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no artigo 12, caput da Lei n.º 5.414 de 02 de Dezembro
de 2010 e  nos artigos 20 e 21 do Decreto Regulamentador n.º 764, de 21 de Junho de 2011.
Instaura PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para cabal apuração dos fatos noticiados nos Autos do
Inquérito Policial n.º 134/2011, do 4º Distrito Policial de Itapetininga, iniciado mediante Auto de Prisão
de Flagrante Delito, por infração ao artigo 306 do CTB, cuja conduta tipifica, em tese, a infração prevista
no inciso XVI do artigo 12 da Lei Municipal n.º 5414/2010 e do inciso XVI do artigo 22 do Decreto
Regulamentador n.º 764/2011,determinando à Comissão Processante Permanente da Secretaria de Trânsito
e Cidadania e Guarda Municipal de Itapetininga, designada pela Portaria n.º 315, de 24 de Agosto de 2011
pelo Exmº. Sr. Prefeito Roberto Ramalho Tavares, que sejam tomadas todas as providências que se
fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem relatório no prazo legal, fazendo
publicar a portaria de instauração, tudo na forma da legislação vigente, registrando-se os autos  no livro
próprio .

Itapetininga, 11 de Janeiro de 2012.
           Josué Alvares Pintor

Secretário de Trânsito e Cidadania

Portaria de Procedimento Administrativo Nº 02/2012

JOSUÉ ALVARES PINTOR, Secretário Municipal de Trânsito e Cidadania, usando das atribuições que o
cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no artigo 12, caput da Lei n.º 5.414 de 02 de Dezembro
de 2010 e  nos artigos 20 e 21 do Decreto Regulamentador n.º 764, de 21 de Junho de 2011.
Instaura PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para cabal apuração dos fatos noticiados no B.O n.º
168/2011, da DISE de Itapetininga, que resultou em  Auto de Prisão de Flagrante Delito, por infração ao
artigo 33, caput da Lei n.º 11343/06 ( Entorpecentes), cuja conduta tipifica, em tese, a infração prevista
no inciso III do artigo 9º do Decreto Regulamentador n.º 764/2011,determinando à Comissão Processante
Permanente da Secretaria de Trânsito e Cidadania e Guarda Municipal de Itapetininga, designada pela
Portaria n.º 315, de 24 de Agosto de 2011 pelo Exmº. Sr. Prefeito Roberto Ramalho Tavares, que sejam
tomadas todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes,
apresentem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração, tudo na forma da
legislação vigente, registrando-se os autos  no livro próprio .

Itapetininga, 11 de Janeiro de 2012.
           Josué Alvares Pintor

Secretário de Trânsito e Cidadania

EDITAL DE CHAMAMENTO – 001/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca as candidatas habilitadas no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionadas para que compareçam munidas dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 16 a 20 de janeiro de 2012, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Serviços Gerais – Ref. 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
EDINEIA APARECIDA NOGUEIRA VIEIRA 27.857.545-6 81º
ANDREIA FABIANO DE CAMARGO 24.825.892-8 82º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 11 de janeiro de 2012.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 002/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 16 a 20 de janeiro de 2012, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Escritório – Ref. 05
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA 40.702.618-6 88º
ANA PAULA DA PALMA SEVERINO 41.749.889-5 89º
MARCOS VINICIUS DE MORAES TERRA 41.417.399-5 90º
ANDRE LUIZ MONTANARI 40.341.317-5 91º
CYNTHIA REGINA SOUZA CRUZ 43.224.338-0 92º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 11 de janeiro de 2012.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 003/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 16 a 20 de janeiro de 2012, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
MARTA REGINA DA SILVA SANTOS CONCEIÇÃO 28.652.550-1 354º
MARCIA BOTELHO JACOB 24.639.531 355º
ALEXANDRA SANTOS BATISTA 28.794.024-X 356º
SARAH PEREIRA TIBURCIO DE MORAES 28.501.958-2 357º
ADRIANA MARIA DOS SANTOS PLENS 22.120.466-0 358º
CLAUDIA SIMONE MOISES 27.001.931-5 359º
CLAUDIA ANGELICA DE CARVALHO BRITO 27.453.609-2 360º
CINTIA APARECIDA CRUZ 27.857.520-1 361º
APARECIDA ROSA DE ALMEIDA 30.801.192-2 362º
FERNANDA PRESTES DE ANDRADE 30.650.974-X 363º
PRISCILA CRISTIANE FIDELIS SELLA 27.704.776-6 364º
DALESSANDRA AMELIA DE MELO SILVA 25.429.302-5 365º
MARCELO ANTUNES PEREIRA 30.427.432-X 366º
ELAINE MARIA DA SILVA 25.025.666-6 367º
GLAUCIA CRISTINA DE ANDRADE RODRIGUES 27.002.084-6 368º
ELIANA DOMINGUES 28.044.986-0 369º
ELIZABETE DA SILVA SOUZA 27.857.588-2 370º
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 26.675.812-5 371º
JAMILE DE ARRUDA TEIXEIRA 32.298.273-X 372º
ALEXANDRE DE LIMA 26.629.596-4 373º
KATIA DA SILVA MACHADO 32.559.441-7 374º
MIRIAM ETELVINA DE FREITAS 29.922.295-0 375º
PRATICIA DE OLIVEIRA GODOI 23.533.222-7 376º
MARCIA APARECIDA DA SILVA CRUZ 30.268.976-X 377º
CELIO ROBERTO DA SILVA 37.433.965-X 378º
ROSILAINE DE FATIMA DOS SANTOS LOPES 30.856.683-X 379º
LUIZ ANTONIO ROCHA FERREIRA 28.094.301-5 380º
JOSYANY DINIZ TEIXEIRA FERREIRA 30.736.813-0 381º
TANIA LOPES DE OLIVEIRA 32.298.793-3 382º
TABATA REGINA ALVES DE CAMPOS PAES 32.787.300-0 383º
ADRIANA OLIVEIRA VIEIRA 41.204.492-4 384º
LUCIANA COELHO DE OLIVEIRA 33.860.438-8 385º
ELAINE CRISTINA DE GOES 34.474.146-1 386º
MARIA LUIZA DA SILVA COSTA 42.723.276-4 387º
EDINEIA DE FÁTIMA VIEIRA 34.240.936-0 388º
DEBORA ACEBEDO DE FREITAS 33.611.574-X 389º
MICHELE COSTA DE OLIVEIRA 26.820.570-X 390º
TANIA REGINA DE OLIVEIRA 34.240.360-6 391º
DANIELE PROENÇA DE ALMEIDA FERREIRA 34.240.968-2 392º
LILIAN APARECIDA RITZ CARRIEL GOMES 40.402.803-2 393º
BRUNO ALBERIGI PRESTES 33.941.936-2 394º
MARLI TEREZINHA DE ALMEIDA 43.225.504-7 395º
BRUNO ROBERTO SCHEIDL CAMPOS 34.672.114-3 396º
SILMARA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA 45.670.907-1 397º
SILMARA RODRIGUES DE ALMEIDA 32.229.970-6 398º
GISELE CRISTINA DE SOUZA 43.224.881-X 399º
JULIANA APARECIDA DE CAMARGO 43.319.984-2 400º
EMILIANE DOS SANTOS CARDOSOS P. LOPES 40.702.715-4 401º
DANIELE DA SILVA VIEIRA 40.341.866-5 402º
FABIANA RODRIGUES NUNES BARROS 41.020.954-5 403º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.

Itapetininga, 11 de janeiro de 2012.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
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LEI Nº 5.514, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

“Dispõe sobre sanções administrativas derivadas de condutas e atividades consideradas lesivas à saúde
pública e ao meio ambiente; institui e adere em âmbito municipal, em convênio com o Estado de São
Paulo, ao Programa Estadual de universalização do acesso ao saneamento básico, destinado às Localidades
de Pequeno Porte Predominantemente Ocupadas por Populações de Baixa Renda – Programa Água é
Vida, nas condições gerais e específicas do Decreto Estadual nº 57.479, de 01 de novembro de 2011, e
decorrentes Resoluções e Plano de Trabalho, oriundos da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos,
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 A Política Pública Municipal de Saneamento Básico atenderá aos seguintes princípios e objetivos:
a)Princípio da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável;
b)Princípio do direito à saúde como direito humano fundamental;
c)Princípio da precaução;
d)Princípio da função social da propriedade;
e)Princípio da vedação de retrocesso das políticas públicas ambientais e sanitárias;
f)Princípio da universalização do saneamento básico;
g)Combate às causas de pobreza e fatores de marginalização;
h)Preservação dos recursos hídricos;
i)Redução do risco de doenças e de outros agravos, garantindo o acesso igualitário e universal às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação nas áreas atendidas;
j)Articulação de políticas de proteção ambiental, promoção da saúde e combate a pobreza, para as quais
o saneamento constitui-se fator determinante;
k)Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;
l)Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção
de soluções graduais e progressivas;
m)Segurança, qualidade e regularidade; e
n)Eficiência e sustentabilidade econômica.
Art. 2º Constitui infração administrativa de natureza ambiental e sanitária:
I – Utilizar fossas negras, lançar águas servidas e dejetos no meio ambiente ou adotar qualquer prática de
descarte de esgoto em desacordo com a legislação vigente.
Penalidade – Interdição das fontes geradoras de contaminação ambiental e multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais).
II – Dificultar ou impedir a execução ou a fiscalização das ações necessárias para a implantação de sistema
público de saneamento básico.
Penalidade – Multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
Art. 3º Uma vez constatada a infração administrativa, a autoridade competente lavrará imediatamente o
auto de infração e imposição de penalidade.
§ 1º As infrações sanitárias serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com o auto de
infração.
§ 2º A autoridade sanitária competente encaminhará ao órgão de Advocacia Pública Municipal, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis da lavratura, cópia do auto de infração, para adoção das providências judiciais
cabíveis visando a imediata cessação da conduta ilícita e a reparação dos danos ambientais e sanitários.
§ 3º A autoridade sanitária competente encaminhará ao Ministério Público notícia dos fatos constatados,
para adoção das providências cabíveis na esfera penal, nos termos do art. 54, § 2º, da Lei Federal n. 9.605/
98, se for o caso.
Art. 4º O auto de infração será lavrado em três vias no mínimo, destinando-se a primeira ao autuado, e
conterá:
I - o nome da pessoa física ou denominação da entidade autuada, quando se tratar de pessoa jurídica,
especificando o seu ramo de atividade e endereço;
II - o ato ou fato constitutivo da infração, o local, a hora e a data respectivos;
III - a disposição legal ou regulamentar transgredida;
IV - indicação do dispositivo legal que comina a penalidade a que fica sujeito o infrator;
V - o prazo de 5 (cinco) dias, para defesa ou impugnação do auto de infração;
VI - nome e cargo legíveis da autoridade autuante e sua assinatura; e
VII - nome, identificação e assinatura do autuado ou, na sua ausência, de seu representante legal ou
preposto e, em caso de recusa, a consignação do fato pela autoridade autuante e a assinatura de duas
testemunhas, quando possível.
§ 1º Na impossibilidade de ser dado conhecimento diretamente ao interessado, este deverá ser cientificado
do auto de infração por meio de carta registrada ou por edital publicado uma única vez na imprensa oficial,
considerando-se efetivada a notificação após 5 (cinco) dias da publicação.
§ 2º Nos casos em que a infração exigir a ação pronta da autoridade sanitária para proteção da saúde
pública, as penalidades de apreensão, de interdição e de inutilização deverão ser aplicadas de imediato, sem
prejuízo de outras eventualmente cabíveis.
§ 3º O auto de imposição de penalidade de apreensão, interdição ou inutilização a que se refere o parágrafo
anterior, deverá ser anexado ao auto de infração original, e quando se tratar de produtos, deverá ser
acompanhado do termo respectivo, que especificará a sua natureza, quantidade e qualidade.
Art. 5º Transcorrido o prazo fixado no inciso V do artigo 4º, sem que tenha havido interposição de recurso
ou pagamento de multa, o infrator será notificado para recolhê-la no prazo de 30 (trinta) dias ao órgão
arrecadador competente, sob pena de inscrição na dívida ativa e cobrança judicial.
Art. 6º Com a finalidade de promover os princípios e objetivos descritos no art. 1º desta Lei, bem como
de viabilizar a observância do quanto disposto no art. 2º, o Município aderirá ao Programa Estadual de
Universalização do Acesso ao Saneamento Básico destinado às Localidades de Pequeno Porte
Predominantemente Ocupadas por Populações de Baixa Renda – Programa Água é Vida, com recursos
estaduais não reembolsáveis, nas condições do Decreto estadual n° 57.479, de 01 de novembro de 2011,
suas Resoluções e anexos, e no respectivo Plano de Trabalho.
I - As condições específicas de participação no Programa Água é Vida encontram-se disciplinadas pela
Resolução SSRH nº 31, de 22 de dezembro de 2011, da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo, além das que vierem substituí-la;
II - A alteração do convênio dependerá do competente termo de aditamento assinado pelos partícipes.
III – As licitações decorrentes do Programa Água é Vida empregarão os conceitos e orientações estabelecidos
no Programa Estadual de
Contratações Públicas Sustentáveis (Decreto Estadual nº. 53.336, de 20 de agosto de 2008).
Art. 7° Para a consecução do objeto do Programa Água é Vida, o Poder Executivo Municipal, viabilizará

o acesso aos imóveis beneficiados para as seguintes finalidades:
I – Realização de estudos técnicos preliminares, franqueando a entrada dos agentes públicos indicados pela
Administração Pública Municipal nos imóveis, em data que lhe(s) será(ão) previamente informada, na
forma e condições do Programa Água é Vida  e seu Plano de Trabalho;
II - Obras de saneamento básico, que serão oferecidas sem quaisquer ônus ao munícipe, notadamente
quanto à instalação, operação, manutenção e substituição de equipamentos, conforme condições específicas
do Programa Água é Vida, e as demais estipuladas no Plano de Trabalho que o integra, nos termos da pela
Resolução SSRH nº 31, de 22 de dezembro de 2011.
Parágrafo único. O munícipe que optar pela realização das obras a que se refere o item II supra às suas
próprias expensas, firmará declaração de próprio punho nesse sentido, dispondo do prazo de 60 (sessenta)
dias, contados do oferecimento das obras pela autoridade municipal, para sua conclusão, após o que estará
sujeito às sanções previstas no artigo 2º desta lei.
Art. 8º O Plano de Trabalho, referido inciso II, do art. 7°, desta lei, integrará o Plano de Saneamento
Municipal para todos os efeitos legais.
Art. 9º Os recursos financeiros provenientes do programa serão depositados a favor do Município, em
conta corrente mantida no Banco do Brasil S/A, e deverão ser repassados ao prestador dos serviços,
visando à execução dos objetivos do convênio, nas exclusivas localidades indicadas no Plano de Trabalho
e conforme as condições específicas do Programa Água é Vida, que expressamente integrarão os ajustes e
contratos de prestação dos serviços.
Art. 10 Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2012, no
valor de R$ 1.047.000,00 (um milhão quarenta e sete mil reais), para atender as despesas decorrentes da
presente Lei.
Parágrafo único. As despesas decorrentes da abertura do crédito a que dispõe este artigo decorrerão do
excesso de arrecadação proveniente do Convênio a que se refere o art. 6º desta Lei.
Art. 11 Todos os imóveis situados nas localidades descritas no Programa Água é Vida deverão ser sanitária
e ambientalmente regularizados.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos onze dias de janeiro de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.515, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
“Altera a Lei Municipal nº 4.154, de 05 de janeiro de 1998, que dá o nome do Senhor Francisco César Rosa
a estrada municipal que especifica, e dá outras providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 4.154, de 05 de janeiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art 1º Passa a denominar-se Rua Francisco César Rosa a via que tem início na Rodovia Raposo Tavares
(SP 270), Vila Sotemo, e término na Ponte sobre o Rio Itapetininga, no Bairro Porto Velho, com
extensão de 2.500 metros.” (N. R.)
Art. 2° As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias consignadas
no orçamento.
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 onze dias de janeiro de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.516, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
“Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais a investimentos de infraestrutura empresarial
que vierem a ser instaladas ou ampliadas no município.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Poder executivo fica autorizado a conceder incentivos fiscais para contribuintes pessoas físicas
ou contribuintes pessoas jurídicas que criarem ou ampliarem empreendimentos previstos nesta lei.
Art. 2º Os empreendimentos previstos nesta lei são:
I – Construções de uso industrial ou comercial, de no mínimo, 1.000 m2 (um mil metros quadrados) de
área construída, em imóvel próprio ou alugado;
II – Ampliação ou expansão das áreas construídas para o uso industrial ou comercial, para no mínimo,
1.000 m2 (um mil metros quadrados) de área construída, em imóvel próprio ou alugado;
III – Implantação de Condomínios industriais com pelo menos 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados) da
área construída em imóvel próprio ou alugado;
IV – Implantação de centro comercial, centro empresarial, hotel, central de abastecimento, supermercado,
hipermercado ou “shopping center”, desde que um destes empreendimentos possuam pelo menos, 3.000
m2 (três mil metros quadrados) de área construída em imóvel próprio ou alugado.
Art. 3º Os incentivos fiscais previstos nesta lei serão concedidos desde que atendidos os seguintes requisitos:
I – Apresentar projeto autorizado pela Prefeitura Municipal, quando o projeto for de construção ou
ampliação;
II – Iniciar a implantação do projeto em até 06 (seis) meses após a sua aprovação mencionada no inciso
anterior.
Art. 4º Aos contribuintes pessoas físicas ou pessoas jurídicas que obtiverem o deferimento de algum
incentivo desta lei, também será concedida isenção das taxas e emolumentos municipais relativos aos
procedimentos administrativos necessários para a regularização do projeto de construção, reformas e
ampliações, vinculados a esta lei.
Art. 5º Os incentivos fiscais previstos nesta lei são:
I – Redução de 75% (setenta e cinco por cento) do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza,
devido sobre o faturamento dos serviços diretos e serviços auxiliares vinculados a construção ou a
ampliação de área onde será implantado o projeto, por 03 (três) anos contados a partir da data de
aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal de Itapetininga.
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II – Redução de 100% (Cem por cento) do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, devido
sobre o faturamento dos serviços diretos e serviços auxiliares vinculados a construção ou a ampliação de
área onde será implantado o projeto, por 03 (três) anos contados a partir da data de aprovação do projeto
pela Prefeitura Municipal de Itapetininga, para os prestadores de serviços com matriz no município de
Itapetininga;
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos onze dias de janeiro de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.517, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
“Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA), 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 instituído o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), com o objetivo de desenvolver os
projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria
ou recuperação da qualidade ambiental, no sentido de elevar a qualidade de vida dos habitantes do município.
Art. 2º Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão aplicados na execução de projetos e
atividades que visem:
I – custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do meio ambiente, exercidas pelo Poder
Público Municipal;
II – financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou não-governamentais que visem:
a) a proteção, recuperação ou estímulo ao uso sustentado dos recursos naturais no Município;
b) a recuperação e manutenção de áreas verdes;
c) o desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental;
d) o treinamento e a capacitação de recursos humanos para a gestão ambiental;
e) a promoção de congressos, simpósios, seminários, campanhas e quaisquer outros eventos ligados ao
meio ambiente;
f) o desenvolvimento e continuidade de programas de educação ambiental formal e não formal;
g) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, administração e
controle das ações constantes na Política Municipal do Meio Ambiente;
h) outras atividades, relacionadas à preservação e conservação ambiental;
i) a promoção de convênios com entidades sem fins lucrativos, para promoção dos incisos do artigo 2º.
Parágrafo único. O desenvolvimento das atividades relacionadas nos incisos I e II será orientado pelo
órgão municipal de Meio Ambiente.
Art. 3º O Fundo Municipal de Meio Ambiente será constituído com os seguintes recursos:
I – dotações orçamentárias a ele destinadas;
II – produto de arrecadação dos preços públicos, cobrados pela cessão de uso de próprios municipais
administrados pelo órgão municipal de Meio Ambiente;
III – receitas oriundas de promoções do órgão municipal de Agricultura e Meio Ambiente, relativas a
cursos, congressos, simpósios e outras atividades congêneres;
IV – receitas resultantes de doações, legados, contribuições em dinheiro, incentivos fiscais, valores, bens
móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas ou de Organismos Públicos e privados
Nacionais e Internacionais;
V – rendimentos, acréscimos, juros e correção monetária, provenientes da aplicação de seus recursos;
VI – recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios;
VII – o produto de multas por infrações às normas ambientais;
VIII – transferências da União e do Estado, e suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações;
IX – da comercialização de materiais, resíduos, cavacos, lenhas e outros, provenientes de podas e supressão
de árvores, coleta de resíduos de construção civil, e outros materiais de qualquer natureza;
X – repasses de recursos financeiros provenientes de contratos, acordos, termos de parceria, contrato de
programa ou convênios, com empresas públicas ou privadas, decorrentes de concessões públicas;
XI – outras receitas eventuais que, por sua natureza, possam ser destinadas ao Fundo Municipal de Meio
Ambiente.
§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta específica do Fundo, mantida em
instituição financeira oficial, instalada no Município.
§ 2º Os recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais, quando não estiverem sendo
utilizados na consecução de suas finalidades, objetivando o aumento de suas receitas, cujos resultados serão
revertidos a ele.
Art. 4º Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente projetos incompatíveis com
quaisquer normas e/ou critérios de preservação e conservação ambiental, presentes nas Legislações Federal,
Estadual ou Municipal vigentes.
Art. 5º O material permanente, adquirido com recursos auferidos pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente,
será incorporado ao patrimônio do Município, por decreto do Executivo.
Art. 6º Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão administrados pelo órgão municipal de
Meio Ambiente e suas contas serão submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Art. 7º As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, não enfocadas nesta Lei, serão
regulamentadas por decreto do Poder Executivo.
Art. 8º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial e expressamente o artigo 69 da Lei Municipal nº 4.445, de 12 de setembro de 2000.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos onze dias de janeiro de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.518, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
“Autoriza o Poder Executivo a devolver 60% (sessenta por cento) da quota parte do município de
Itapetininga do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, por 04 (quatro) anos

consecutivos.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Poder executivo fica autorizado a devolver 60% (sessenta por cento) da quota parte recebida
pelo município de Itapetininga referente ao IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
que foram devidamente recolhidos dos proprietários de veículos novos com o seu primeiro registro no
município de Itapetininga ou veículos transferidos de outros municípios para o município de Itapetininga
desde que estejam vinculados a empreendimentos previstos nos incisos I, II e III e IV deste artigo,
abrangendo inclusive o ano de transferência, nos termos da legislação aplicável.
I – Centros de distribuição que se instalarem no município de Itapetininga após a data de publicação desta
lei e que possuam pelo menos 10 (dez) funcionários;
II – Empresas que se instalarem no município de Itapetininga após a data de publicação desta lei, que
possuam pelo menos 10 (dez) funcionários e que adquiram em seu processo produtivo pelo menos 25%
(vinte e cinco por cento) do seu faturamento bruto com produtos agrícolas comercializado por produtores
rurais ou empresas rurais cadastrados no município de Itapetininga;
III – Empresas de qualquer ramo de atividade que se instalarem no município de Itapetininga após a data
de publicação desta lei e que possuam pelo menos 10 (dez) funcionários.
IV – Empresas que utilizem o Município como base logística, ainda que não possuam sede no Município.
Art. 2º O benefício de que trata esta lei deverá ser requerido no prazo de até 30 (trinta) dias após a
quitação integral da parcela do IPVA e com a apresentação dos seguintes documentos:
I – Cópia da guia de recolhimento do IPVA quitada direcionada para o município de Itapetininga;
II – Cópia do documento que comprove a propriedade do veículo;
III – Cópia do documento que comprove a transferência do veículo para o Município de Itapetininga/
SP ou cópia da nota fiscal de compra de veículo novo;
IV – Cópia da relação de empregados registrados no FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) em
nome do empreendimento requerente.
V – Demais documentos fiscais para aferição do cumprimento do inciso II do artigo 1º desta Lei.
Art. 3º O benefício de que trata esta lei será concedido pelo prazo de 04 (quatro) anos consecutivos.
Art. 4º Não poderão ser atendidos pelos incentivos desta lei, os contribuintes proprietários que possuírem
débitos imobiliários, mobiliários ou fiscais com a Prefeitura Municipal de Itapetininga.
Art. 5º O Órgão Municipal de Administração ficará responsável pelos atos necessários para a execução
desta lei.
Art. 6º Esta Lei será regulamentada por Decreto do Chefe do Poder Executivo no que couber.
Art. 7º Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos onze dias de janeiro de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 832, DE 5 DE JANEIRO DE 2012.
Dispõe sobre Feriados e Pontos Facultativos, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o expediente nos órgãos da Administração Direta e
Indireta, nos dias úteis, em função do calendário anual com os feriados e pontos facultativos;
CONSIDERANDO ser medida importante para o planejamento do funcionamento das unidades ao
longo do ano de 2012,
DECRETA:
Art. 1º Ficam considerados como Feriados e Ponto Facultativos, no ano 2012, nas Repartições Públicas
Municipais, os seguintes dias:
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§ 1º O expediente dos serviços burocráticos no Paço Municipal e nas Repartições Administrativas Municipais,
será das 12:00 às 18:00 horas, no dia  22 de fevereiro quarta-feira .
§ 2º Competirá aos Secretários Municipais à expedição de instruções sobre o horário a ser observado, bem
como a organização das escalas e dos plantões, para os serviços que não possam sofrer interrupção.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos cinco dias de janeiro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 4, DE 9 DE JANEIRO DE 2012.
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 186, de 3 de janeiro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Eunice Aparecida de Oliveira Pereira, Auxiliar de Educação, Ref.
07, lotada na Secretaria de Educação, a partir de 3/01/2012.
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

PORTARIA Nº 5, DE 9 DE JANEIRO DE 2012.
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 274, de 4 de janeiro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Leila Dallagnol de Oliveira Soares, Auxiliar de Educação, Ref.
07, lotada na Secretaria de Educação, a partir de 4/01/2012.
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

PORTARIA Nº 6, DE 9 DE JANEIRO DE 2012.
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 184, de 3 de janeiro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Claudia Carolina Costa Barros, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria de Educação, a partir de 3/01/2012.
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

PORTARIA Nº 7, DE 9 DE JANEIRO DE 2012.
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 610, de 6 de janeiro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Marcos Paulo Pandagis, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotado
na Secretaria de Educação, a partir de 6/01/2012.
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

PORTARIA Nº 8, DE 9 DE JANEIRO DE 2012.
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 560, de 6 de janeiro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Fabio Souza Romanello, Agente de Apoio Administrativo da
Guarda Municipal, lotado na Secretaria de Trânsito e Cidadania, a partir de 6/01/2012.
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

PORTARIA Nº 9, DE 9 DE JANEIRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 241, de 4 de janeiro de 2012, protocolado nesta Prefeitura Municipal,

resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, do funcionário Mario Rubens Vieira da Silva,
Médico, Ref. 11, lotado na Secretaria de Saúde, a partir de 6/01/2012, nos termos do artigo 137, 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

PORTARIA Nº 10, DE 9 DE JANEIRO DE 2012.
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 403, de 5 de janeiro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário José Henrique dos Santos, Diretor, Ref. V, em comissão, lotado
na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 4/01/2012.
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

PORTARIA Nº 11, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
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 786, de 9 de janeiro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Sandra Maria de Medeiros Duarte, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 09/01/2012.
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 12, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
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 692, de 9 de janeiro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Lunara Tais Aparecida da Silva, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 09/01/2012.
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 13, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
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 696, de 9 de janeiro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Marina Isumi Shine, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 09/01/2012.
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 14, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
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 779, de 9 de janeiro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Antonia Maria Fogaça, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 09/01/2012.
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 15, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, Cristiane Fonseca Bicudo, no cargo em comissão de Assessor, Ref. III, lotada no
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Departamento Técnico, junto a Secretaria de Esportes e Lazer, a partir de 9 de janeiro de 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

LEI COMPLEMENTAR Nº 45, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
“Atualiza a tabela de vencimentos dos funcionários municipais, 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 Complementar:
Art. 1º As tabelas salariais dos funcionários municipais, constante da Lei nº 5.247 de 28 de março de 2008
e suas alterações, da Lei Complementar nº 03 de 10 de dezembro de 1998 e suas alterações e da Lei
Complementar nº 26 de 27 de junho de 2008 e suas alterações, passam a vigorar a partir de 01 de janeiro
de 2012, em conformidade com os Anexos I, II e III desta Lei.
Parágrafo único. As tabelas salariais constantes das Leis mencionadas no caput deste artigo passam a
vigorar acrescidas da letra I na progressão horizontal.
Art. 2º A atualização salarial de que trata o artigo 1º desta Lei Complementar, é extensiva aos inativos,
pensionistas e funcionários do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, excetuando-se os que são
regidos pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS).
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias
do orçamento vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos onze dias de janeiro de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

ANEXO I – Lei nº 5.247/2008
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SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 001, de 10 de Janeiro de 2012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 000796/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 33, § 1°e Artigo 34, Inciso I, da Lei Municipal n° 4.297
de 28-07-1999 e Emenda Constitucional n° 41, de 19-12-2003, PENSÃO VITALÍCIA por morte do
funcionário municipal aposentado André de Oliveira Pires à dependente MARIA DE LOURDES SANTOS
PIRES, esposa, a partir de 01-01-2012.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho

PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM

ATOS DO LEGISLATIVO
ATO DA MESA Nº 01/2012

Dispõe sobre exoneração de funcionário da Câmara do Município de Itapetininga.
A MESA DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1° Exonerar o funcionário Gilmar de Almeida e Silva, do cargo de Assessor Parlamentar, referência
III, de provimento em comissão, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga.
Art. 2° Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Itapetininga, 04 de janeiro de 2012.
Fuad Abrão IsaacPresidente Antonio Marcos da Silva Polyceno1º Secretário
Marcelo Nanini FranciVice Presidente Marcos de Almeida Cunha2° Secretário
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara, na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

ATO DA MESA Nº 02/2012
Dispõe sobre 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 art. 26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear ao cargo de Assessor Parlamentar, referência III, de provimento em comissão, do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, o Senhor Sandro de Camargo Gatti.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 05 de janeiro de 2012.
Fuad Abrão IsaacPresidente   Antonio Marcos da Silva Polyceno1º Secretário
Marcelo Nanini FranciVice Presidente Marcos de Almeida Cunha2° Secretário
Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho

Diretor de Recursos Humanos

A Secretaria de
Educação está com as ins-
crições abertas, até o próxi-
mo dia 20 de janeiro, para
EJA- Educação de Jovens e
Adultos.

Poderão se inscre-
ver alunos com 15 anos com-

Inscrições abertas para alunos da
EJA – educação de jovens e

adultos para 2012
pletos que não concluíram
o ensino fundamental – 1ª a
4ª série (séries iniciais).

As inscrições po-
dem ser feitas em todas as
Escolas de Ensino Funda-
mental da Rede Municipal
de Itapetininga.

Documentos necessários:
1. Certidão de nascimento
ou casamento
2. RG
3. CPF
4. Comprovante de endereço
5.Comprovante de escolari-
dade (se possuir).

A Secretaria de
Promoção Social, desde a úl-
tima quarta-feira, dia 11 de
janeiro, funciona em novo

Secretaria de Promoção Social está em
novo endereço

endereço. Todos os servi-
ços, anteriormente ofereci-
dos no Paço Municipal, se-
rão na nova unidade, à Rua

João Evangelista, nº 1.018,
centro. O horário de atendi-
mento é das 8 às 17 horas,
de segunda a sexta-feira.

No dia 10, a Admi-
nistração Municipal reali-zou o
pagamento da 2ª parcela de
bonificação dos profissionais
da educação em efetivo
exercício nas unida-des da
Rede Municipal de Ensino. 

O valor estimado,
distribuído entre a classe de
profissionais variou de R$
201,07 a R$ 2.412,84. Esse
ano, 833 funcionários rece-
beram o benefício, o que va-
riou de acordo com a fre-
qüência do profissional. 

Prefeitura paga 2ª parcela de
bonificação aos profissionais da

educação
O pagamento da

bonificação aos professores
corresponde a Lei Federal nº
11.494, de 20 de junho de 2007,
que disciplina que 60%
(sessenta por cento) dos
recursos anuais e totais do
FUNDEB, deverão ser des-
tinados ao pagamento da re-
muneração dos profissio-
nais do magistério da edu-
cação básica, que estejam
em efetivo exercício na rede
pública municipal. 

A Secretaria de

Educação ressalta que a dis-
tribuição foi realizada de forma
justa, visando a melhoria e o
aprimoramento do ensino
público municipal, utilizando o
critério de assiduidade para a
divisão proporcional da verba.

O bônus do FUN-
DEB (Fundo de Manuten-
ção de Desenvolvimento da
Educação), como é popular-
mente conhecido, é direcio-
nado aos professores, di-
retores, supervisores e co-
ordenadores. 
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A Câmara Munici-
pal de Itapetininga aprovou,
na tarde do último dia 9, o
projeto de lei de renovação
da concessão da Sabesp
para prestação de serviços
de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do
município de Itapetininga.

O projeto de lei
enviado à Câmara Munici-
pal foi elaborado mediante
entendimentos entre a Sa-
besp, a Prefeitura e os verea-
dores, que discutiram de-
talhadamente nos últimos
dois anos e meio como de-
veria ser realizada a presta-
ção destes serviços no mu-
nicípio.

Além da Prefeitura
e dos vereadores, participa-
ram do desenvolvimento da
nova proposta de projeto de
lei o Superintendente da

Aprovado projeto de lei de renovação da
com a Sabesp

Unidade de Negócio do Alto
Paranapanema da Sabesp,
Ivan Sobral de Oliveira; o
Diretor de Sistemas Region-
ais, Luiz Paulo de Almeida
Neto; e a Presidente da Sa-
besp, Dilma Penna.
As negociações

As negociações
com a Sabesp tiveram início
no ano de 2009, quando o
Prefeito Roberto Ramalho
manteve contato com a con-
cessionária no sentido de
que fossem discutidas mu-
danças no contrato.

A preocupação do
Chefe do Executivo foi além
da qualidade dos serviços
de tratamento de água e dos
demais serviços prestados
à população, incluindo o
planejamento das obras a
ser realizadas no Município
expandindo os serviços à

população dentro do cresci-
mento vegetativo, a viabili-
dade financeira do contrato
no sentido de manter as ta-
rifas de acordo com o poder
aquisitivo da população e
na regularização das inter-
venções das vias públicas
dentro dos padrões técni-
cos.

Em julho do mes-
mo ano, a Administração
Municipal instituiu, através
da Secretaria de Negócios
Jurídicos, o Comitê Munici-
pal para analisar a proposta
de Renovação do Contrato
com a Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado
de São Paulo- Sabesp. O co-
mitê foi constituído por téc-
nicos da área de engenharia,
financeira, jurídica e do
Poder Legislativo.  Coube
ao comitê analisar todos os

itens do contrato, para ve-
rificar se estavam de acordo
com as necessidades ope-
racionais do sistema de
saneamento básico do muni-
cípio, se financeiramente era
viável ao município, e pelo
fato de constar no docu-
mento que a cada quatro
anos o contrato será revisto
junto ARSESP – Agência
Reguladora de Saneamento
e Energia do Estado de São
Paulo. A comissão será res-
ponsável pelo acompanha-
mento financeiro do contra-
to, de forma que as necessi-
dades de ampliação do sis-
tema de saneamento sejam
atendidas dentro dos pa-
drões estabelecidos. Com
referência aos aspectos le-
gais, caberá à comissão
indicar se estão sendo res-
peitadas as cláusulas con-

tratuais.
Por se tratar de

contrato de longo prazo, 30
anos, cujo objeto, o sanea-
mento básico, é de alta
relevância, o Prefeito Rober-
to Ramalho, com intuito de
garantir que a decisão
tomada no processo de
renovação do contrato com
a SABESP fosse a decisão
mais acertada, envolveu
todos os segmentos da
sociedade, permitindo que
cada um opinasse sobre o
processo. Foram realizadas
diversas audiências públi-
cas, inclusive uma delas
realizada pelo Poder Legis-
lativo, que permitiu que a
SABESP esclarecesse todos
os critérios utilizados no
cálculo dos valores a serem
repassados ao Município,
por conta dos 30 anos

anteriores que a empresa
manteve-se na concessão
dos serviços de saneamen-
to básico do Município.

Esgotados todos
os esclarecimentos que
envolveram o processo de
renovação do contrato com
a SABESP, cujo término
ocorreu no dia 30 de outubro
de 2010, só restou a decisão
do Poder Legislativo para
conclusão dos trabalhos
que foram arduamente
debatidos, estudados e
pesquisados junto à popula-
ção, que seria favorecida,
além da economia ao Poder
Executivo e da prestação de
serviços de uma empresa
garantida em todos os
aspectos pelo governo do
Estado, que mais investiu e
investe em saneamento
básico.

O aluno da Fatec
de Itapetininga, Pedro
Yoshihiro Hisano, de 33
anos, do curso de Comércio
Exterior e estagiário do
programa ‘Formando Talen-
tos’, uma parceria da prefei-
tura com a Fatec, embarcou
no último dia 6 de janeiro pa-
ra Espanha. Hisano foi
selecionado para participar
do ‘Top Espanha Santander
Universidade’, que oferece
bolsas de estudos na Uni-
versidad de Salamanca,
Espanha.

O objetivo do pro-
grama é aperfeiçoar a for-
mação acadêmica e apre-
sentar a cultura espanhola
aos estudantes escolhidos.
Foram concedidas 60 bolsas

Aluno da Fatec de Itapetininga participa
de“Top Espanha Santander Universidade”

de estudos para alunos de
faculdades de todo o Brasil.

O Centro Paula
Souza de Itapetininga con-
correu a três dessas bolsas.
A seleção foi feita pela soma
das notas médias dos
estudantes inscritos.

O grupo que viaja-
rá é formado por 81 alunos e
professores de 16 universi-
dades brasileiras e da ONG
AfroReggae. Foram mais de
20 mil inscritos, sendo 1.800
somente das Fatecs. O
retorno está previsto para o
dia 27 de janeiro.

Os participantes
do Top Espanha viajam com
passagens aéreas, seguro
saúde, translados, alimenta-
ção e hospedagem pagos.
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