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NOVA SEDE DO 4º SUBGRUPAMENTO
DOS BOMBEIROS MILITARES

Obras da 2ª fase do IFSP seguem em ritmo acelerado

Tendo consciência do 
valoroso trabalho realiza-
do pelo 4º SubGrupamen-
to de Bombeiros Milita-
res, não só no município, 
como também em toda a 
região, a Administração 
Municipal solicitou, no 
ano de 2011, ao Comando 
do Corpo de Bombeiros 
do Estado de São Paulo, a 
construção de novas ins-
talações para a instituição 
no município.visto que a 
unidade instalada em Ita-
petininga é a responsável 
pelo atendimento de seis 
cidade da região e também 
por uma área de 5 mil km². 

Conforme informações 
obtidas através do 4º Sub-
Grupamento de Bombei-

ros Militares, o Comando 
do Corpo de Bombeiros 
do Estado de São Pau-
lo iniciou  a construção 
das novas instalações em 
setembro de 2011 e as 
obras devem ser entre-
gues no prazo máximo de 
seis meses. O novo pré-
dio 4º SubGrupamento 
de Bombeiros Militares 
está sendo edificado nu-
ma área de 4.616,92m², 
num investimento orçado 
em R$1.348.058,00. O 4º 
SubGrupamento de Bom-
beiros Militares funciona 
em Itapetininga através de 
uma parceria entre a Ad-
ministração Municipal e o 
Governo do Estado de São 
Paulo. 

“As obras são de suma 
importância para a con-
tinuidade e desenvolvi-
mento do trabalho do 4º 
SubGrupamento de Bom-
beiros no município. A 
construção do novo prédio 
irá contribuir muito nos 
atendimentos. O terreno, 
em que será implantado a 
nova sede, é uma área am-
pla que possibilitará ainda 
melhores condições a esta, 
que é uma das mais impor-
tantes e respeitáveis insti-
tuições do nosso Estado, e 
que, sem dúvida , auxiliam 
no desenvolvimento de to-
da a região, preservando a 
vida, o meio ambiente e o 
patrimônio”, comentou o 
Prefeito de Itapetininga.

Inaugurado em 2010, 
o IFSP (Instituto Federal 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo) 
lidera o ranking entre os 
mais procurados dos novos 
Campi instalados no Esta-
do de São Paulo, que ofe-
recem cursos presenciais.

A unidade, que conta 
com mais de 500 alunos, 
foi destaque durante o ves-
tibular 2012, com a maior 
relação candidato/vaga no 
curso técnico de informá-
tica. E também, durante 
o processo seletivo do 2º 

semestre de 2011, quando 
o Instituto foi o único das 
unidades do interior que 
contou com um número 
superior de candidatos por 
vagas oferecidas para os 
cursos a distância.

Atualmente o IFSP de 
Itapetininga oferece os 
cursos técnicos de Ma-
nutenção e Suporte em 
Informática, Edificações 
e Mecânica e também o 
superior de Física. E foi 
devido à grande procura 
por vagas nos cursos mi-
nistrados pelo IFSP de Ita-
petininga, que a Adminis-
tração Municipal buscou 
elaborar junto ao Instituto 
um projeto de ampliação 
do campus de Itapetininga.

De acordo com o pro-
jeto elaborado, a unidade 
ganhará um laboratório de 
informática e salas de aula, 
laboratórios de mecânica, 
elétrica/eletrônica e edifi-
cações, todos compostos 
por mini-auditórios. Um 
investimento de 6.8 mi-
lhões.

Conforme informações 
passadas, a construção 
desta segunda fase do IFSP 

de Itapetininga segue em 
ritmo acelerado e já está 
confirmada para o mês de 
Junho a entrega de um dos 
três blocos que o projeto 
contempla para a implan-
tação de um novo curso 
na unidade. As obras deste 
espaço que abrigará salas 
de aulas e laboratório de 
informática encontram-se 
em fase de acabamento. Já 
as obras dos últimos dois 
prédios, que devem ser en-
tregues no mês de novem-
bro, encontram-se na fase 
de fundação estrutural.

Segundo o Executivo, a 
ampliação desta importan-
te Instituição no município 
irá contribuir para ampliar 
o número de capacitações 
oferecidas pela unidade, 
atendendo assim a outros 
setores.

O IFSP de Itapetinin-
ga foi inaugurado oficial-
mente no ano de 2010, 
em Brasília, em cerimônia 
presidida pelo então Presi-
dente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, com 
a participação do Prefeito 
de Itapetininga, Roberto 
Ramalho.

Conforme acordo fir-
mado entre o Governo 
Federal e o Executivo, a 
unidade, antigo Centro 
Federal de Educação Tec-
nológica (Cefet), foi edi-
ficada em um terreno de 
53.322 m² na Avenida João 
Olímpio de Oliveira, 1561, 
Vila Assem. O prédio de 
3.193,0 m², que conta atu-
almente com três blocos de 
edifícios interligados, sen-
do administrativo, de salas 
de aula, de biblioteca, con-
vívio e cantina.

O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo é 
uma instituição que, além 
de oferecer educação su-
perior, básica e profissio-
nal, também disponibiliza 
educação profissional e 
tecnológica nas diferentes 
modalidades de ensino, 
com base na conjugação 
de conhecimentos técni-
cos e tecnológicos às suas 
práticas pedagógicas. O 
IFSP atende a Itapetininga 
e toda a região e está lo-
calizado na Avenida João 
Olímpio de Oliveira, 1561, 
telefone 3376-9260.
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ITAPETININGA IRÁ GANHAR
SEIS NOVOS TELECENTROS

Visando a inclusão di-
gital, a Prefeitura de Itape-
tininga tem trabalhado para 
implantar novos pontos de 
internet gratuita no municí-
pio, ampliando o acesso ao 
recurso. Em parceria com o 
IFSP (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia de São Paulo) de Ita-
petininga, a Administração 
Municipal irá implantar, nos 
próximos meses, o Projeto de 
Inclusão Tecnológica e So-
cial, que prevê a instalação 
de seis novos Telecentros no 
município, sendo três unida-
des em bairros do município 
e os demais em Distritos. 

O Projeto de Inclusão 
Tecnológica e Social conta 
com suporte do IFSP, e ofe-

recerá cursos que atendam 
à qualificação profissional, 
com fomento e acesso às tec-
nologias de informação e co-
municação, destinados a uma 
população de alta vulnerabili-
dade social.

O convênio assinado 
no final de 2011 contempla 
um investimento próximo a 
310 mil reais, recursos estes 
provenientes do Governo 
Federal, através do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com contrapartida 
da Prefeitura de Itapetininga. 
Serão adquiridos 72 micro-
computadores, lousas digi-
tais, projetores, entre outros 
equipamentos.

De acordo com a Asses-
soria de Projetos Especiais 

da Secretaria de Gabinete, 
o projeto irá atender direta-
mente 30.591 habitantes, que 
residem nos bairros Vila Rio 
Branco, Vila Paulo Ayres, 
Jardim Nova Era (Taboãozi-
nho) e os Distritos do Rechã, 
Tupi e Gramadinho. Ainda 
conforme a Assessoria, o 
processo para a implantação 
dos Telecentros já encontra-
-se em fase de licitação e a 
instalação deve acontecer nos 
próximos meses.

Desde 2009, os Itapeti-
ninganos já contam com os 
dois postos de atendimen-
to ao público, o Programa 
Acessa São Paulo, fruto de 
parceria entre a Prefeitura e 
o Governo do Estado de São 
Paulo e o Polo do Telecentro 
Comunitário, projeto do Go-
verno Federal implantado em 
Itapetininga em conjunto com 
a Administração Municipal. 
O grande número de acessos 
que ambas as unidades pos-
suem mensalmente mostra 
a importância e aceitação da 
comunidade itapetiningana 
com estes projetos.

Secretaria de Trânsito e Cidadania irá realizar alterações
no trânsito de Itapetininga a partir do dia 1º

Após estudos elabo-
rados pelo Departamen-
to Municipal de Trânsi-
to, a partir do dia 1º de 
Abril, a Prefeitura de 
Itapetininga, através da 
Secretaria de Trânsito e 
Cidadania, irá realizar 
diversas alterações no 
trânsito das Vilas Maria, 
Rosa e Nova.

Segundo informações 
passadas pela Secretaria 
de Trânsito e Cidadania, 
a Rua Joaquim Antonio 
de Oliveira, terá sentido 
único de trânsito Centro/
Bairro, desde a Rua Co-
ronel Afonso até a Rua 
Rodolfo Miranda. Já a 
Rua Firmino José de 
Araujo terá sentido único 
de trânsito Norte-Sul, até 
a Rua Norberto Antonio 
Ianaconi e a Rua Doutor 
Leonce Pinheiro, terá 

sentido único de trânsito 
Leste-Oeste, com início 
na Rua Pedro Marques 
até a Rua Fortunato Ma-
zzei.

Todas as iniciativas 
de alterações no trânsito 
de Itapetininga visam ra-
cionalizar o uso das vias 
e facilitar ao condutor 
de veículos e pedestre 
maior segurança nos des-
locamentos.

Estas alterações pas-
sarão a vigorar a partir 
das zero horas de 1º de 
Abril de 2012. Um cro-
qui será apresentado pa-
ra melhor entendimento 
dos usuários dessas vias.

Qualquer dúvida, en-
trar em contato com a Se-
cretaria de Trânsito e Ci-
dadania (15) 3271-0831 
ou por e-mail: transito@
itapetininga.sp.gov.br

FATEC Itapetininga irá ganhar laboratório 
específico para o curso de Agronegócio

A partir do 2º semes-
tre de 2012, iniciam-se as 
obras de construção de um 
laboratório específico para 
o curso de Agronegócio 
na FATEC Itapetininga.O 
novo espaço deverá pro-
cessar frutas e legumes, 
implementando assim as 
aulas práticas das discipli-
nas Produção Agroindus-
trial I e II .

Conforme informações 
da FATEC, o laboratório 
de Agronegócios deverá 
ser construído no local on-
de hoje encontra-se o jar-

dim, ocupando uma área 
de aproximadamente 800 
m2. Após a construção e 
instalação dos equipamen-
tos, orçados em aproxi-
madamente R$ 1 milhão, 
poderá ser processado até 
700 kg de frutas ou legu-
mes/hora; produzindo pol-
pa, suco, geléia, compota, 
doces e até desidratados.

O laboratório de Agro-
negócios trata-se de uma 
mini usina, a qual em 
parceria com associações 
de produtores beneficiará 
produtos que poderão ser-

vir à merenda escolar dos 
alunos do município de 
Itapetininga e região, agre-
gando valor à produção da 
agricultura familiar; propi-
ciando aulas práticas aos 
alunos do curso de Agro-
negócio.
Mais projetos

A Prefeitura ira elabo-
rar projeto de um anfitea-
tro para a unidade, assim 
como também ,a amplia-
ção de mais quatro salas de 
aula, para viabilizar mais 
um curso para a FATEC 
Itapetininga
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Professores e alunos de Itapetininga 
participarão intercâmbio Cultural

do Centro Paula Souza

O Governo do Estado 
de São Paulo lançou na 
última quinta (dia15), no 
Palácio dos Bandeiran-
tes, em São Paulo, a edi-
ção 2012 do Programa de 
Intercâmbio Cultural do 
Centro Paula, que ofere-
cerá 600 bolsas de estu-
dos de inglês, sendo 550 
nos Estados Unidos e 50 
na Inglaterra. O Programa 
seleciona 500 alunos e 50 

professores de inglês das 
ETEC (Escolas Técnicas) e 
das FATEC (Faculdades de 
Tecnologia). 

A viagem está marcada 
para os meses de Abril e 
Maio, e os alunos farão um 
curso de Inglês em cinco 
cidades norte-americanas. 
Já no mês de julho é a vez 
dos docentes, onde 50 pro-
fessores de inglês viajam 
para Londres, onde reali-

zarão curso de aperfeiço-
amento na International 
House of English. 

Itapetininga será repre-
sentada por César Henri-
que Ferreira da Silva, aluno 
da Fatec e Josiane Apare-
cida do Prado, estudante 
da ETEC e os professores 
Jefferson Biajone da Fatec 
e Bárbara Regina Nacco 
representando a ETEC.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
EDITAL DE CHAMAMENTO – 042/2012

 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) no 
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 19 á 23/03/2012, 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 ma-
nifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo:– AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – Ref. 05
NOME                    RG         CLASSIFICAÇÃO
IRENE ALVES DA ROCHA            23.279.125-9        102º
DYONI WILLIAN DIAS DA CRUZ JUNIOR      23.095.857-6        103º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 14 de março de 2012.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

_____________________________________________________________________________________
EDITAL DE CHAMAMENTO – 045/2012

 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) 
no Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 19 á 23/03/2012, 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 ma-
nifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo:– AGENTE DE FISCALIZAÇÃO – Ref. 08
NOME                    RG         CLASSIFICAÇÃO
BRUNA CRISTINA RODRIGUES DOS        43.572.473-3        1º
JOSEIELE RODRIGUES MACHADO MELO     47.059.800-1        2º
MARCELO CHAVES CUNHA           38.182.975-3        3º
CAROLINA MANTOVANI FOCHI BUENO      26.721.100-4        4º
NAZARÉ MÁXIMO VIEIRA           18.107.610        5º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 14 de março de 2012 .
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

_____________________________________________________________________________________
EDITAL DE CHAMAMENTO – 046/2012

 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) no 
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 19 á 23/03/2012, 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 ma-
nifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo:– AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ÁREA 11 MICRO ÁREA-04 – Ref. 05
NOME                    RG         CLASSIFICAÇÃO
JOSE MARTINS                45.527.719         10º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 14 de março de 2012 .
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

_____________________________________________________________________________________
EDITAL DE CHAMAMENTO – 047/2012

 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) 
no Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 26 á 30/03/2012, 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 ma-
nifestar 
Cargo:– AGENTE DE FISCALIZAÇÃO – Ref. 08
NOME                    RG         CLASSIFICAÇÃO
TERESA JUNKO MURAKAMI           85.125.38         6º
DAYANE CRISTINA DA SILVA          47.230.876-2        7º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 21 de março de 2012
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
_____________________________________________________________________________________

EDITAL DE CHAMAMENTO – 048/2012
 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) 
no Concurso Público nº 002/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 26 á 30/03/2012, 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 ma-
nifestar 
Cargo:– PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – Ref. FAIXA 02
NOME                    RG         CLASSIFICAÇÃO
MARIA LELIANE ROCHA KORTZ         9.720.151-0         1º
VALERIA PEREIRA               20.832.521-9         2º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 21 de março de 2012.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças

_____________________________________________________________________________________
EDITAL DE CHAMAMENTO – 049/2012

 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) 
no Concurso Público nº 002/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 26 á 30/03/2012, 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 ma-
nifestar 
Cargo:– PROFESSOR DE MATEMÁTICA – Ref. FAIXA 02
NOME                      RG       CLASSIFICAÇÃO
ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA          28.647.251-X      1º
ALDO JOSE CAMARGO               40.321.395-2       2º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 21 de março de 2012.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
_____________________________________________________________________________________

EDITAL DE CHAMAMENTO – 050/2012
 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) 
no Concurso Público nº 002/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 26 á 30/03/2012, 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 ma-
nifestar 
Cargo:– PROFESSOR DE HISTÓRIA – Ref. FAIXA 02
NOME                      RG       CLASSIFICAÇÃO
SELMA MACHADO BUENO             12.454.464       1º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 21 de março de 2012
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
_____________________________________________________________________________________

EDITAL DE CHAMAMENTO – 051/2012
 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) 
no Concurso Público nº 002/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 26 á 30/03/2012, 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 ma-
nifestar 
Cargo:– PROFESSOR DE CIÊNCIAS – Ref. FAIXA 02
NOME                      RG       CLASSIFICAÇÃO
GERALDO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA       14.484.019-4       1º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 21 de março de 2012.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
_____________________________________________________________________________________

EDITAL DE CHAMAMENTO – 052/2012
 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) 
no Concurso Público nº 002/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 26 á 30/03/2012, 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 ma-
nifestar 
Cargo:– PROFESSOR DE ARTES – Ref. FAIXA 02
NOME                      RG       CLASSIFICAÇÃO
LARA ORLOW                   28.336.915-2       1º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 21 de março de 2012.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
_____________________________________________________________________________________

EDITAL DE CHAMAMENTO – 053/2012
 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) 
no Concurso Público nº 002/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 26 á 30/03/2012, 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 ma-
nifestar 
Cargo:– PROFESSOR DE INGLÊS – Ref. FAIXA 02
NOME                      RG       CLASSIFICAÇÃO
CLARISSA THOMAZ ROLIM ALMENARA        45.961.823-4       1º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 21 de março de 2012.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
_____________________________________________________________________________________

EDITAL DE CHAMAMENTO – 054/2012
 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) 
no Concurso Público nº 002/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 26 á 30/03/2012, 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 ma-
nifestar 
Cargo:– PROFESSOR DE FILOSOFIA – Ref. FAIXA 02
NOME                      RG       CLASSIFICAÇÃO
JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS       18.208-630       1º
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O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 21 de março de 2012
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
_____________________________________________________________________________________

EDITAL DE CHAMAMENTO – 055/2012
 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) 
no Concurso Público nº 002/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 26 á 30/03/2012, 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 ma-
nifestar 
Cargo:– PROFESSOR DE GEOGRAFIA – Ref. FAIXA 02
NOME                      RG       CLASSIFICAÇÃO
DANILO DE SOUZA MARQUES           33.060.167-2      1º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 21 de março de 2012.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
_____________________________________________________________________________________

EDITAL DE CHAMAMENTO – 056/2012
 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) no 
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 26 á 30/03/2012, 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 ma-
nifestar 
Cargo:– AUXILIAR DE EDUCAÇÃO – Ref. 07
NOME                      RG       CLASSIFICAÇÃO
CARINA GRAZIOLI LOPES BASSO          34.409.243-4      490º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.

Itapetininga, 21 de março de 2012 .
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.537, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
Dispõe sobre a instituição da Ouvidoria Municipal do SUS 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 instituída a Ouvidoria Municipal do SUS – Sistema Único de Saúde, serviço ligado à Secretaria 
Municipal de Saúde, que tem por objetivo acolher as manifestações dos cidadãos, efetuar o encaminhamento, 
orientação e acompanhamento da demanda e dar retorno ao usuário, na busca de resolução adequada aos pro-
blemas apresentados.
 Art. 2º A Ouvidoria Municipal do SUS responderá diretamente ao Gestor Municipal de Saúde e terá as 
seguintes atribuições:
  I – receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação sobre atos 
considerados ilegais, comissivos e/ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos, ou que contrariem o 
interesse público, praticados por servidores públicos do município de Itapetininga ou agentes públicos da área 
de saúde;
  II - diligenciar junto às unidades de saúde para a prestação por estes, de informações e esclarecimentos 
sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de informação, na forma 
do inciso I deste artigo;
  III - manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua fonte, 
providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes;
  IV – informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos 
em que a lei assegurar o dever de sigilo;
  V – elaborar e publicar trimestral e anualmente no Semanário Oficial do Município, relatório de suas 
atividades e avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais;
  VI – realizar cursos, seminários, encontros, debates e pesquisas versando sobre assuntos de interesse da 
Secretaria Municipal de Saúde no que tange ao controle da coisa pública;
  VII – coordenar ações integradas com os diversos departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, a fim 
de encaminhar, de forma intersetorial, as reclamações dos munícipes que envolvam mais de um departamento;
  VIII – comunicar ao gestor municipal de saúde a necessidade de apuração de todo e qualquer ato irregular 
de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções, mantendo atualizado arquivo de documenta-
ção relativo às reclamações, denúncias e representações recebidas.
 Art. 3º São requisitos para ser Ouvidor Municipal do SUS, na conformidade do disposto nesta Lei:
  I – (VETADO);
  II – não possuir antecedentes criminais que desabonem sua reputação;
  III – não ser cônjuge, ascendente ou descendente em qualquer grau do Prefeito, do Vice-Prefeito, de 
Vereador da Câmara Municipal de Itapetininga e de Secretários do mesmo município;
  IV – (VETADO).
 Art. 4º Fica criado no Anexo I do quadro de pessoal de provimento em comissão parte permanente I do Poder 
Executivo da Secretaria da Saúde, instituído pela Lei nº 4.497, de 31 de janeiro de 2001, com as alterações que 
lhes foram introduzidas posteriormente, o cargo a seguir relacionado:
  V - Ouvidor Municipal do SUS 01 Curso Superior 
   § 1º O Ouvidor Municipal do SUS será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo para um período de 2 
(dois) anos, permitida recondução ao cargo por uma única vez, para igual período, e deve possuir as seguintes 
prerrogativas: autonomia e independência funcional.

 
 
 

§ 2º O Ouvidor Municipal do SUS deverá atuar exclusivamente na Ouvidoria do SUS, não podendo desempe-
nhar atividades em outros departamentos.
   § 3º (VETADO).

 Art. 5º Compete ao Ouvidor Municipal do SUS:
  I – propor ao Gestor Municipal da Saúde, resguardadas as respectivas competências, a instauração de 
sindicâncias, auditorias e outras medidas destinadas à apuração das irregularidades denunciadas;
  II – requisitar, diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer departamento municipal de saúde, informa-
ções, certidões ou cópias de documentos relacionados com as reclamações ou denúncias recebidas, na forma 
da lei;
  III – recomendar a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos 
serviços de saúde prestados à população pela Secretaria Municipal de Saúde de Itapetininga;
  IV – recomendar ao Gestor Municipal de Saúde a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a 
violação dos direitos dos usuários SUS e outras irregularidades comprovadas;
  V – propor a celebração de termos de cooperação não onerosos com entidades públicas ou privadas na-
cionais, que exerçam atividades congêneres às da Ouvidoria do SUS.
 Art. 6º Para o fiel cumprimento de suas funções, a estrutura funcional da Ouvidoria Municipal do SUS com-
preende:
  I – Ouvidor Municipal do SUS;
  II – Auxiliar Administrativo;
   Parágrafo único. Os serviços auxiliares do setor serão efetuados, preferencialmente, por servidores 
municipais mediante remanejamento interno, devendo assessorar o Ouvidor Municipal nas relações institu-
cionais com os órgãos da Administração Direita e Indireta, bem como promover o recebimento, expedição, 
encaminhamento de documentos, correspondências, protocolos e processos em trâmite na Ouvidoria e demais 
atividades correlatas. 
 Art. 7º A Ouvidoria Municipal do SUS de Itapetininga terá espaço físico próprio, de fácil acesso aos cida-
dãos, em local determinado pelo Gestor Municipal de Saúde, com as todas as formas e meios de comunicação.
 Art. 8º 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 vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
Anexo I
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
 Ouvidor Municipal do SUS: promover o atendimento pessoal dos cidadãos identificando e analisando pro-
blemas e necessidades; traçar o perfil social dos denunciantes; realizar análise social dos dados apresentados, 
organizar e manter banco de dados relativos aos atendimentos; elaborar relatórios; emitir pareceres parciais e/
ou conclusivos sobre assuntos relacionados à sua área; buscar junto aos demais Órgãos do Poder Público, os 
entendimentos e meios necessários à viabilização da solução dos casos apresentados.
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.538, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Acrescenta parágrafos ao artigo 7º da Lei Municipal nº 1.732, de 18 de abril de 1973, que dispõe sobre 
loteamento urbano, 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. 1° Ficam acrescidos os parágrafos primeiro e segundo ao artigo 7º da Lei nº 1.732, de 18 de abril de 
1973, com a seguinte redação:
  “Art. 7º . . .
   § 1º Com a conclusão de, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das obras de infra-estrutura, poderá 
o loteador solicitar a liberação parcial da garantia oferecida nos termos do art. 5º desta Lei, sendo que a libera-
ção deverá ocorrer na proporção entre o percentual de execução das obras de infraestrutura, de acordo com a 
planilha de custos e cronograma de obras do empreendimento, e a quantidade de lotes caucionados, reduzindo-
-se o número de lotes a serem liberados em 20% (vinte por cento).
   § 2º Mesmo com a liberação parcial da garantia, o loteador ainda se obriga na conservação e manu-
tenção das obras e demais equipamentos de infra-estrutura executadas sob sua responsabilidade, até a data de 
entrega definitiva à Prefeitura Municipal, documentada com a expedição do termo de recebimento definitivo.”
 Art. 2º As disposições desta Lei se estendem também aos projetos de loteamentos já aprovados pela munici-
palidade.
 Art. 3º 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 vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.539, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Altera a Lei nº 5.075, de 14 de junho de 2006, que dispõe sobre a criação e o funcionamento dos Conselhos 
Tutelares 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:
 Art. 1° O artigo 34 da Lei nº 5.075, de 14 de junho de 2006 passa a ter a seguinte redação:
  “Art. 34. Fica criada a Comissão de Ética, a ser composta, através de indicação de 01 (um) membro de 
cada Conselho Tutelar, 02 (dois) membros do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, 01 (um) membro da 43ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil e 02 (dois) representantes 
do Executivo Municipal, sendo: 01 (um) representante do órgão municipal de Promoção Social, e 01(um) 
representante do órgão municipal de Negócios Jurídicos;” (N.R.)
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.540, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Altera a Lei nº 4.351, de 25 de novembro de 1999, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do 
Idoso, e dá outras providências.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das 
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atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

 Art. 1° O inciso III do artigo 3º da Lei nº 4.351, de 25 de novembro de 1999 passa a ter a seguinte redação:
  “Art. 3º . . .
 . . .
    III - 08 (oito) representantes do Executivo Municipal, sendo: 01 (um) representante do órgão municipal 
de Educação, 01 (um) representante do órgão municipal de Saúde, 01(um) representante do órgão municipal 
de Promoção Social, 01 (um) representante do órgão municipal de Cultura e Turismo, 01(um) representante 
do órgão municipal de Trânsito e Cidadania,  01(um) representante do órgão municipal de Negócios Jurídicos, 
01(um) representante do órgão municipal de Planejamento e 01(um) representante do órgão municipal de Es-
porte e Lazer;”  (N.R.)
 Art. 2º Os incisos I, II e VI do artigo 3º da Lei nº 4.351, de 25 de novembro de 1999 ficam expressamente 
revogados.
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente revogada a Lei nº 4.901, 
de 27 de outubro de 2004.

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.541, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Autoriza o Município de Itapetininga a outorgar Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel, 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 Município de Itapetininga autorizado a outorgar a Associação Criança Sorriso, associação civil 
sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.284.509/0001-27, sediada a 
Avenida Professor Francisco Válio, 540, 3º andar, Itapetininga-SP, a título gratuito e pelo prazo de 30 (trinta) 
anos, prorrogável por igual período, se houver interesse das partes, independente de concorrência pública, de 
acordo com o disposto no Artigo 159, §1º da Lei Orgânica do Município, Concessão de Direito Real de Uso de 
Imóvel de sua propriedade, parte integrante da matricula de 48.777, conforme registro no Cartório de Registro 
de Imóveis de Itapetininga/SP, situado na rua Bruno Emanuel Fregona, s/nº, Vila Sônia, Itapetininga/SP, com 
as seguintes medidas e confrontações: “Um terreno urbano, de formato irregular, localizado na Rua Bruno 
Emanuel Fregona, esquina com a Ruy Domingues de Araujo e a Rua Bem Aventurado José Maria Escriva, 
no local denominado Vila Sonia, no município e comarca de Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas 
e confrontações: Inicia a descrição junto ao vértice 1, localizado na Rua Ruy Domingues de Araujo, distante 
9,25 metros da esquina com a Rua Bruno Emanuel Fregona; deste, segue até o vértice 2, no azimute-UTM 
288°43’15”, em uma distância de 76,67 metros, confrontando com a Rua Ruy Domingues de Araujo; defletindo 
à direita segue até o vértice 3, no azimute-UTM 340°59’57”, em uma distância de 11,65 metros; defletindo à 
direita segue até o vértice 4, no azimute-UTM 5°50’28”, em uma distância de 12,05 metros; defletindo à direita 
segue até o vértice 5, no azimute-UTM 106°27’49”, em uma distância de 26,60 metros; defletindo à esquerda 
segue até o vértice 6, no azimute-UTM 15°15’05”, em uma distância de 40,69 metros, confrontando do vértice 
2 ao vértice 6, com terreno da Prefeitura Municipal de Itapetininga; defletindo à direita segue até o vértice 7 
no azimute-UTM 93°22’23”, em uma distância de 25,43 metros; defletindo à direita segue em linha curva com 
raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 8,02 metros até o vértice 8; defletindo à esquerda segue em linha 
curva com raio de 18,00 metros e desenvolvimento de 24,60 metros até o vértice 9; defletindo à esquerda segue 
em linha curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 5,80 metros até o vértice 10, confrontando do 
vértice 6 ao vértice 10, com a Rua Bem Aventurado José Maria Escriva; defletindo à direita segue em linha 
curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,78 metros até o vértice 11, na confluência da Rua Bem 
Aventurado José Maria Escriva com a Rua Bruno Emanuel Fregona; defletindo à direita segue até o vértice 12, 
no azimute-UTM 197°07’32”, em uma distância de 53,73 metros, confrontando com a Rua Bruno Emanuel 
Fregona; defletindo à direita segue em linha curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,39 metros, 
até o vértice 1, início da descrição, na confluência da Rua Bruno Emanuel Fregona com a Rua Ruy Domingues 
de Araujo; encerrando uma área de 5.128,24 m² ”.
 Art. 2º A Cessionária se compromete a executar as obras na área descrita no artigo anterior para a implanta-
ção do PROJETO CIRCO ESCOLA dentro do prazo de 06 (seis) meses, prorrogável por igual período, a contar 
da publicação desta Lei.
  Parágrafo único. Findo o prazo descrito no caput deste artigo sem que as obras sejam realizadas e/ou sem 
a implantação do PROJETO CIRCO ESCOLA, a área reverterá automaticamente à disponibilidade do Muni-
cípio, independentemente de interpelação judicial, passando ao seu patrimônio as edificações e as benfeitorias 
nela construídas, ainda que necessárias, independentemente de qualquer pagamento ou indenização.
 Art. 3º A extinção ou dissolução da Cessionária, a alteração do destino do imóvel, o descumprimento das 
condições instituídas nesta Lei, bem como a inobservância de qualquer prazo fixado, implicará rescisão da 
cessão, revertendo o imóvel automaticamente à disponibilidade da Prefeitura, independente de interpelação 
judicial e incorporando-o ao seu patrimônio, com todas as edificações nela construída, ainda que necessária, 
sem direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
 Art. 4º Do contrato da Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel deverão constar cláusulas, termos e 
condições que assegurem a efetiva utilização do imóvel para os fins a que se destina. 
 Art. 5º É assegurado à Prefeitura Municipal o direito de a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das 
obrigações assumidas nesta Lei e no instrumento de concessão. 
 Art. 6º Findo o prazo de concessão, a área reverterá, automaticamente, à disponibilidade da Prefeitura Muni-
cipal, independentemente de interpelação judicial, passando ao seu patrimônio as edificações e as benfeitorias 
nela construídas, ainda que necessárias, independentemente de qualquer pagamento ou indenização.
 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.542, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Dá o nome de Manoel Humberto Chicolli á Rua 6, localizada no bairro Gramado I 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. 1° Passa a denominar-se Rua Manoel Humberto Chicolli, a Rua 6, do bairro denominado Gramado I, 
cujo início se dá na Rua 1 e término na Rua 5.
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.543, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Autoriza a abertura de crédito especial, 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. 1° Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no valor de até R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) no orçamento vigente para atender despesas junto a Secretaria Municipal dos Negócios Jurí-
dicos.
 Art. 2º - Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto através de 
anulação parcial da seguinte dotação: 
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(95) – 99.999.0099.2035 - 9999.99 – Reserva de Contingência  R$  30.000,00
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 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 vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.544, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Autoriza a abertura de crédito especial, 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. 1° Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no valor de até R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), no orçamento vigente visando atender as despesas vinculadas a Secretaria Municipal de 
Promoção Social. 
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto através de 
anulação parcial da seguinte dotação: 
02.09.05 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
(296)– 082430016.2030– 390.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica     R$ 40.000,00
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 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 vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.545, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Autoriza a abertura de crédito especial, 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. 1° Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no valor de R$ 97.500,00 (noven-
ta e sete mil e quinhentos reais), no orçamento vigente para atender as despesas junto a Secretaria Municipal de 
Obras.
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto através de 
excesso de arrecadação a verificar-se no exercício de 2012 por conta de Convenio Federal.
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 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 vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.546, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Autoriza a abertura de crédito especial, 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. 1° Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no valor de até R$ 155.000,00 
(cento e cinqüenta e cinco mil reais) no orçamento vigente visando atender as despesas junto a Secretaria Mu-
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nicipal de Saúde.
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto por Superávit 
Financeiro do exercício de 2.011.
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 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 vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.547, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Autoriza a abertura de crédito especial, 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. 1° Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no valor de até R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais), no orçamento vigente visando atender as despesas junto a Secretaria Municipal de 
Promoção Social.
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto por excesso 
de arrecadação a verificar-se no exercício de 2.012, referente ao Repasse Federal IGD/SUAS. 
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 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 vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.548, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Autoriza a abertura de crédito especial, 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. 1° Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no valor de até R$ 160.000,00 
(cento e sessenta mil reais), no orçamento vigente visando atender as despesas da Secretaria Municipal de 
Promoção Social.
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto por Superávit 
Financeiro do exercício de 2.011. 
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 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 vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.549, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Autoriza a abertura de crédito especial, 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. 1° Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no valor de até R$ 180.000,00 
(cento e oitenta mil reais), no orçamento vigente para atender as junto a Secretaria Municipal de Promoção 
Social.
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto através de 
excesso de arrecadação a verificar no exercício de 2012 por conta de Repasse Estadual.
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal n.º 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 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 vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

LEI Nº 5.550, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Autoriza a abertura de crédito especial, 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 especial, no valor de até R$ 
500.200,00 (quinhentos mil e duzentos reais), no orçamento vigente, junto à Secretaria Municipal de Promoção 
Social, que correrá por conta do Repasse Federal PAIF - Programa de Atenção Integral à Família.
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto através de 
anulação parcial da seguinte dotação: 
02.09.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
(290)– 082440016.2029– 390.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    R$ 432.000,00
 Art. 3º O restante do valor de R$ 68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos reais) será coberto através de 

Superávit Financeiro do exercício de 2011.
 Art. 4º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal n.º 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 851, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento vigente, de acordo com a Lei nº 5.543 de 20 de 
março de 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições le-
gais, DECRETA:
 Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de até R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) no orçamento vigente para atender despesas junto a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos.
 Art. 2º - Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto através de 
anulação parcial da seguinte dotação: 
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(95) – 99.999.0099.2035 - 9999.99 – Reserva de Contingência  R$  30.000,00
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 852, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento vigente, de acordo com a Lei nº 5.544 de 20 de 
março de 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições le-
gais, DECRETA:
 Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de até R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais), no orçamento vigente visando atender as despesas vinculadas a Secretaria Municipal de Promoção 
Social. 
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto através de 
anulação parcial da seguinte dotação: 
02.09.05 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
(296)– 082430016.2030– 390.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica     R$ 40.000,00
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 853, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento vigente, de acordo com a Lei nº 5.545 de 20 de março 
de 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições le-
gais, DECRETA:
 Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete 
mil e quinhentos reais), no orçamento vigente para atender as despesas junto a Secretaria Municipal de Obras.
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto através de 
excesso de arrecadação a verificar-se no exercício de 2012 por conta de Convenio Federal.
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 854, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento vigente, de acordo com a Lei nº 5.546 de 20 de 
março de 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições le-
gais, DECRETA:
 Art. 1.º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de até R$ 155.000,00 (cento e 
cinqüenta e cinco mil reais) no orçamento vigente visando atender as despesas junto a Secretaria Municipal de 
Saúde.
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto por Superávit 
Financeiro do exercício de 2.011.
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
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LEI COMPLEMENTAR Nº 47, DE 16 DE MARÇO DE 2012.
 Dispõe sobre o tratamento diferenciado e favorecido a ser concedido aos Micro-
empreendedores Individuais, às microempresas e às empresas de pequeno porte, 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:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais conferindo tratamento diferenciado e fa-
vorecido aos microempreendedores individuais, às microempresas e empresas de pe-
queno porte, conforme legalmente definidas, no âmbito do município, em especial ao 
que se refere: 
  I – aos benefícios fiscais dispensados aos microempreendedores individuais, e às 
micro e pequenas empresas; 
  II – à preferência nas aquisições de bens e serviços pelo Poder Público; 
  III – à inovação tecnologia e à educação empreendedora; 
  IV – ao associativismo e às regras de inclusão; 
  V – ao incentivo à geração de empregos; 
  VI – ao incentivo à formalização de empreendimentos                              

 Art. 2º O tratamento diferenciado e favorecido aos microempreendedores indivi-
duais, às microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1º desta Lei 
Complementar será gerido pelo Comitê Gestor Municipal com as seguintes compe-
tências: 
  a) coordenar a Sala do Empreendedor, que abrigará os Comitês criados para im-
plantação da Lei; 
  b) gerenciar os subcomitês técnicos que atenderão às demandas específicas decor-
rentes dos capítulos da Lei; 
  c) coordenar as parcerias necessárias ao desenvolvimento dos subcomitês técni-
cos que compõem a Sala do Empreendedor; 
  d) revisar os valores expressos em moeda nesta Lei. 
 Art. 3° Para as hipóteses não contempladas nesta Lei serão aplicadas as diretrizes da 
Legislação Federal e Estadual vigentes. 

CAPÍTULO II
DEFINIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRE-
SA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Seção I – Do Microempreendedor Individual
 Art. 4º Para os efeitos desta lei, considera-se Microempreendedor Individual, o pe-
queno empresário, nos moldes da Lei 10.406, de 10/01/2002 em seus artigos 966,  970 
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e 1179, caracterizado como Microempresa e com seu registro no Registro de Empre-
sas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que, 
optante pelo Simples Nacional dentro dos requisitos estabelecidos pelos parágrafos 1 
a 14 do artigo 18-A e artigos 18-B e 18-C da Lei Complementar 123/2006 e alterações 
posteriores.
Seção II – Da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Art. 5º Para os efeitos desta Lei considera-se Microempresa e Empresa de Pequeno 
porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual e o micro-
empreendedor individual nos moldes estabelecidos na legislação civil, com seus re-
gistros no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, desde que:
  I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equi-
parada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a que dispõe o 
artigo 3º, inciso I, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações 
posteriores. 
  II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou 
a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a que 
dispõe o artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
alterações posteriores. 

CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO E BAIXA
 Art. 6º A Administração Municipal disciplinará por regulamento os procedimentos  
simplificados de abertura, alteração e encerramento (baixa) de pessoas jurídicas, de 
modo a evitar exigências ou trâmites redundantes, tendo por fundamento a unicidade 
do processo de registro e legalização de empresas. 
 Art. 7º Deverá a Administração Municipal, em ocorrendo a implantação de cadas-
tros sincronizados ou banco de dados nas esferas administrativas superiores, firmar 
convênio no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da disponibilização do 
sistema, salvo disposições em contrário.
 Art. 8º A Administração Municipal poderá permitir o funcionamento de estabele-
cimentos comerciais ou de prestação de serviços, em partes de imóveis residenciais, 
cujas atividades estejam de acordo com o Código de Posturas, Vigilância, Meio Am-
biente e Saúde. 
 Art. 9º Com o objetivo de orientar os empreendedores e simplificar os procedi-
mentos de registro e funcionamento de empresas no município fica criada a Sala do 
Empreendedor com as seguintes competências: 
  I – disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da inscri-
ção municipal e alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrô-
nicos de comunicação oficiais; 
  II – emitir a Certidão de Consulta Prévia; 
  III – emitir Alvará Provisório/Digital nos casos definidos no artigo 5°; 
  IV – deferir ou não os pedidos de inscrição municipal em até 5 (cinco) dias úteis; 
  V – emitir certidões de regularidade fiscal e tributária; 
  VI – orientar sobre os procedimentos necessários para a regularização de registro 
e funcionamento, bem como situação fiscal e tributária das empresas.
   § 1º Na hipótese de indeferimento o interessado será informado sobre os funda-
mentos e será oferecida orientação para adequação à exigência legal. 
   § 2º Para a consecução dos seus objetivos na implantação da Sala do Empre-
endedor, a Administração Municipal firmará parceria com outras instituições, para 
oferecer orientação sobre a abertura, o funcionamento e o encerramento de empresas, 
incluindo apoio para elaboração de plano de negócios, pesquisa de mercado, orienta-
ção sobre crédito, associativismo e programas de apoio oferecidos no Município.
 Art. 10 A Administração Municipal instituirá o Alvará de Funcionamento Provisó-
rio/Digital, que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após 
o ato de registro, exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considera-
do alto, conforme estabelecido em regulamento.
   § 1º O alvará previsto no caput deste artigo não se aplica no caso de atividades 
eventuais e de comércio de autônomos não estabelecidos, os quais dispõem de regras 
próprias conforme definido em lei. 
   § 2º O pedido de “Alvará Provisório/Digital” deverá ser precedido da expedi-
ção do formulário de consulta prévia para fins de localização, emitido pela Sala do 
Empreendedor. 
   § 3° O formulário de aprovação prévia fica disponibilizado no site do município 
ou na Sala do Empreendedor. 
   § 4° As microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas nesta Lei, 
quando da renovação do Alvará de Funcionamento, ainda que com alteração da ativi-
dade econômica e do local de exercício de atividade, desde que sem alteração do grau 

de risco e local permitido e que não tenham sido objeto de autuação no exercício fiscal 
anterior, terão sua renovação pelo Poder Público Municipal de forma automática, sem 
a necessidade de qualquer requerimento ou apresentação de documentação. 
   § 5° Sob qualquer hipótese do parágrafo anterior ou qualquer outro dispositivo 
desta Lei, não poderá haver impedimento à ação fiscalizadora do Poder Público Muni-
cipal junto às microempresas e empresas de pequeno porte, podendo este, ainda, sem-
pre que concluir e fundamentar, revogar a qualquer tempo Alvará de Funcionamento 
concedido, independentemente do período ou da renovação ocorrida. 
 Art. 11 Enquanto os órgãos e entidades competentes não definirem as atividades 
cujo grau de risco seja considerado alto e que exigem vistoria prévia, toda atividade 
que exija licenciamento especial em razão dos requisitos de segurança sanitária, me-
trologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, não poderão obter o Alvará 
Provisório Digital. 
   Parágrafo único. Definidas as atividades de grau de risco alto, as demais ativi-
dades passam imediatamente a ter direito ao Alvará Provisório Digital.
 Art. 12 Serão pessoalmente responsáveis pelos danos causados à empresa, ao Muni-
cípio e/ou a terceiros os que dolosamente prestarem informações falsas ou sem obser-
vância das Legislações Federal, Estadual ou Municipal pertinentes, sobretudo as que 
definem os crimes contra a ordem tributária. 
 Art. 13 O Alvará será cassado se:
  I – no estabelecimento for exercida atividade diversa daquela cadastrada; 
  II – forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição, 
se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos, ou puser 
em risco por qualquer forma a segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da 
vizinhança ou da coletividade; 
  III – ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais; 
 Art. 14 As empresas ativas ou inativas que estiverem em situação irregular, na data 
da publicação desta Lei, terão 180 (cento e oitenta) dias para realizarem o recadas-
tramento e nesse período poderão operar com alvará provisório, emitido pela Sala do 
Empreendedor, respeitada a disciplina do art. 6º.
 Art. 15 As empresas que se encontrem sem movimentação há mais doze meses po-
derão dar baixa nos registros dos órgãos públicos municipais, independentemente do 
pagamento de taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das declarações.
   Parágrafo único: Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se sem mo-
vimento a microempresa ou a empresa de pequeno porte que não apresente mutação 
patrimonial e atividade operacional durante todo o ano-calendário.
 Art. 16 O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), 
referentes a empresários e pessoas jurídicas ocorrerá independentemente da regulari-
dade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessó-
rias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de 
que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos 
administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. 
   § 1º: A baixa não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados 
impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de 
recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou 
judicial, de outras irregularidades praticadas pelos microempreendedores, pelas mi-
croempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus sócios ou administradores. 
   § 2º: A solicitação de baixa importa responsabilidade solidária dos titulares, dos 
sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos gerado-
res. 
   § 3º: A Administração Municipal terá o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar 
a baixa nos respectivos cadastros. 
   § 4º: Ultrapassado o prazo previsto no §3º deste artigo sem manifestação da Ad-
ministração, presumir-se-á a baixa dos registros das microempresas e a das empresas 
de pequeno porte. 
 Art. 17 O processo de registro do Microempreendedor Individual de que trata o art. 
18-A da Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores, deverá ter 
trâmite  especial, opcional para o empreendedor  na forma a ser disciplinada pelo Co-
mitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios. 

CAPÍTULO IV
DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
 Art. 18 Deverão ser aplicados os incentivos fiscais municipais de qualquer natureza 
às microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo que não optantes do Simples 
Nacional e desde que preenchidos os requisitos e condições legais estabelecidas.
 Art. 19 A Sala do Empreendedor, prevista nesta Lei, deverá atribuir todas as orienta-
ções, informações e conclusões relativas a este capítulo às microempresas e empresas 
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de pequeno porte nela enquadradas, podendo ainda, disponibilizar material para com-
preensão e capacitação do empreendedor.
 Art. 20 As empresas abrangidas nesta Lei terão redução de 50 % (cinqüenta por cen-
to) do valor da Taxa de Fiscalização da Licença para Localização e Funcionamento no 
ano de início de suas atividades. 
   § 1°. A redução de que trata o caput alcança as filiais. 
   § 2º. Fica isento do pagamento da Taxa de Licença de Localização e Funciona-
mento o Microempreendedor Individual - MEI, assim definido de acordo com o § 1º, 
do artigo 18-A, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.
   § 3º. Fica isento do pagamento da Taxa de Expediente bem como das demais 
taxas, emolumentos e custos relativos à abertura, alterações cadastrais e encerramento 
o Microempreendedor Individual - MEI, assim definido de acordo com o § 3º, do 
artigo 4, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.
 Art. 21 Comprovada a situação regular perante o Fisco Municipal, as empresas 
especificadas no art. 20 manterão o desconto de 50% (cinquenta por cento) nos de-
mais exercícios, ficando ainda isentas das taxas de expediente, emolumentos e custos 
relativos a encerramento, alterações cadastrais, renovação de alvará e outras taxas 
envolvidas no processo.
 Art. 22 A Administração Municipal poderá adotar recolhimento de todos os tributos 
devidos por Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte através de documento 
único de arrecadação.

CAPÍTULO V
DO ACESSO AOS MERCADOS
Seção I – Acesso às Compras Públicas
 Art. 23 Nas contratações públicas de bens e serviços do Município, poderá ser con-
cedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando: 
  I – a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 
regional; 
  II – a ampliação da eficiência das políticas públicas; 
  III – o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produti-
vos locais; 
  IV – apoio às iniciativas de comércio justo e solidário. 
 Art. 24 Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de pequeno 
porte nas licitações, a Administração Municipal deverá: 
  I – instituir cadastro próprio para as microempresas e empresas de pequeno porte 
sediadas localmente, com a identificação das linhas de fornecimento de bens e ser-
viços, de modo a possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar a 
formação de parcerias e subcontratações, além de também estimular o cadastramento 
destas empresas nos sistemas eletrônicos de compras; 
  II – divulgar as contratações públicas a serem realizadas, com a estimativa quan-
titativa e de data das contratações, no sítio oficial do município, em murais públicos, 
jornais ou outras formas de divulgação, quando cabível.
  III – padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços a serem con-
tratados, de modo a orientar, através da Sala do Empreendedor, as microempresas e 
empresas de pequeno porte a fim de tomar conhecimento das especificações técnico-
-administrativas. 
 Art. 25 A Administração Municipal poderá realizar licitação presencial ou eletrô-
nica, descrevendo o objeto da contratação de modo a não excluir a participação das 
microempresas e empresas de pequeno porte locais no processo licitatório. 
 Art. 26 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da partici-
pação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida pelo 
certame, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 Art. 27 Para habilitação em quaisquer licitações do município para fornecimento de 
bens para pronta entrega ou serviços imediatos, bastará à microempresa e à empresa 
de pequeno porte a apresentação dos seguintes documentos: 
  I – ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 
  II – inscrição no CNPJ, com a distinção de ME ou EPP, para fins de qualificação.
 Art. 28 A empresa vencedora da licitação poderá preferencialmente subcontratar 
serviços ou insumos de microempresas e empresas de pequeno porte. 
   § 1º A exigência de que trata o caput deve estar prevista no instrumento con-
vocatório, especificando-se o percentual mínimo do objeto a ser subcontratado até o 
limite de 30% (trinta por cento) do total licitado. 
   § 2º É vedada à administração pública a exigência de subcontratação de itens 
determinados ou de empresas específicas.
 Art. 29 Nas subcontratações de que trata o artigo anterior, observar-se-á o seguinte: 
  I – o edital de licitação estabelecerá que as microempresas e empresas de pequeno 

porte a serem subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas nas propostas dos 
licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos 
valores; 
  II – a empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o 
percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão 
ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis;
  III – demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos termos do inciso 
II, a Administração Pública Municipal deverá transferir a parcela subcontratada à em-
presa contratada. 
Art. 30 Nas licitações para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível, e 
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, nas hipóteses definidas em 
decreto, a Administração Pública Municipal deverá reservar cota de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do objeto, para a contratação de microempresas e de empresas de 
pequeno porte. 
   Parágrafo único. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta deverá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes re-
manescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado. 
 Art. 31 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
   § 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores àquelas apresentadas pelas demais empresas. 
   § 2º Na modalidade de pregão o intervalo percentual estabelecido no § 1º será 
de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
  Art. 32 Para efeito do disposto no artigo anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-
-á da seguinte forma: 
  I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço igual ou inferior àquela considerada vencedora do certa-
me, situação em que será adjudicado o contrato em seu favor; 
  II – na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 31, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
  III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º 
e 2º do artigo 31, será pelo maior número de empregados pelas empresas segundo a 
RAIS. 
   § 1º Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput, o contrato 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
   § 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
   § 3º No caso de Pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, observado o 
disposto no inciso III do caput. 
 Art. 33 A Administração Pública Municipal poderá realizar processo licitatório des-
tinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte 
nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
 Art. 34 A Administração Municipal dará prioridade ao pagamento às microempre-
sas e empresas de pequeno porte para os itens de pronta entrega. 
 Art. 35 Não se aplica o disposto nos artigos 33 e 34 desta Lei quando: 
  I – os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas 
e empresas de pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento con-
vocatório; 
  II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 
ou não como microempresas ou empresas de pequeno porte, capazes de cumprir as 
exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 
  III – o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 
de pequeno porte não for vantajoso para a Administração Pública Municipal ou repre-
sentar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 
  IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da 
Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Seção II – Estímulo ao Mercado Local
 Art. 36 A Administração Municipal incentivará a realização de feiras de produtores, 
artesãos e prestadores de serviços, assim como apoiará missão técnica para exposição 
e venda de produtos locais em outros municípios de grande comercialização. 
 Art. 37 Fica o Poder Público Municipal autorizado a criar centros comerciais pla-
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nejados, destinados ao desenvolvimento das atividades comerciais dos Microempre-
endedores Individuais, como definidos no artigo 4º desta Lei e, dentro dos requisitos 
estabelecidos pelos parágrafos 1 a 14 do artigo 18-A e artigos 18-B e 18-C da Lei 
Complementar 123/2006 e alterações posteriores, que se sujeitarão as regras e obriga-
ções a serem determinadas pelo Poder Executivo. 
 Art. 38 A aquisição de gêneros alimentícios para o atendimento ao programa de 
alimentação escolar provenientes da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural obedecerá as regras estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Es-
colar – PNAE, e poderá ser realizada por meio de licitação pública, nos termos da Lei 
nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei nº 10.520/2002, e suas alterações, conforme o 
disposto na Lei nº 11.947/2009, e suas alterações e, Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 
de julho de 2009, e suas alterações.

CAPÍTULO VI
DAS RELAÇÕES DO TRABALHO
Seção Única – Da Segurança e da Medicina do Trabalho
 Art. 39 As microempresas serão estimuladas pelo poder público e pelos Serviços 
Sociais Autônomos a formar consórcios para acesso e contratação de serviços espe-
cializados em segurança e medicina do trabalho. 
 Art. 40 A Administração Municipal poderá formar parcerias com Sindicatos, Uni-
versidades, Hospitais, Centros de Saúde, Centros de Referência do Trabalhador, para 
implantar Relatório de Atendimento Médico ao Trabalhador, com o intuito de mapear 
os acidentes de trabalho ocorridos nas empresas do município, e por meio do órgão 
oficial Municipal de Saúde e demais parceiros promover a orientação das Microem-
presas e as Empresas de Pequeno Porte, em Saúde e Segurança no Trabalho, a fim de 
reduzir ou eliminar os acidentes.
 Art. 41 A Administração Municipal poderá formar parcerias com Sindicatos, Uni-
versidades, Associações, para orientar as microempresas e as empresas de pequeno 
porte quanto à dispensa: 
  I – da afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências; 
  II – da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de 
registro; 
  III – de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais 
de Aprendizagem; 
  IV – da posse do livro intitulado “Inspeção do Trabalho”; 
  V – de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias 
coletivas. 
 Art. 42 A Administração Municipal independentemente do disposto no art. 41 desta 
Lei também deverá orientar no sentido de que não estão dispensadas as microempre-
sas e as empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos: 
  I – anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
  II – arquivamento dos documentos comprobatórios de cumprimento das obriga-
ções trabalhistas e previdenciárias, enquanto não prescreverem essas obrigações; 
  III – apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP; 
  IV – apresentação das Relações Anuais de Empregados e da Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – 
CAGED. 

CAPÍTULO VII
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
 Art. 43 A fiscalização municipal nos aspectos de uso do solo, posturas municipais, 
sanitário, ambiental e de segurança relativos às microempresas e empresas de peque-
no porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situ-
ação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. 
   § 1º Nos moldes do caput deste artigo, quando da fiscalização municipal, será 
observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, exceto quando 
constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de Tra-
balho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, 
resistência ou embaraço à fiscalização.
   § 2º Nas visitas de fiscais poderão ser lavrados, se necessários, termos de ajus-
tamento de conduta.
   § 3º O dispostos deste artigo não se aplica a fiscalização tributária que se regerá 
pelas normas do Código Tributário Municipal e das resoluções do Simples Nacional e 
desta lei.

CAPÍTULO VIII
DO ASSOCIATIVISMO

 Art. 44 A Administração Pública Municipal fica autorizada a estimular a organiza-
ção de empreendedores fomentando o associativismo, o cooperativismo e consórcios, 
em busca da competitividade e contribuindo para o desenvolvimento local integrado 
e sustentável. 
   § 1° O associativismo, o cooperativismo e o consórcio referidos no caput deste 
artigo destinar-se-ão ao aumento de competitividade e a sua inserção em novos mer-
cados internos e externos, por meio de ganhos de escala, redução de custos, gestão 
estratégica, maior capacitação, acesso ao crédito e a novas tecnologias. 
   § 2° É considerada sociedade cooperativa, para efeitos dessa lei, aquela devida-
mente registrada nos órgãos públicos e entidades previstas na legislação federal. 
 Art. 45 A Administração Pública Municipal deverá identificada a vocação econômi-
ca do Município poderá incentivar o fortalecimento das principais atividades empre-
sariais relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas. 
 Art. 46 O Poder Executivo adotará mecanismos de incentivo às cooperativas e as-
sociações, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do sistema 
associativo e cooperativo no Município através do (a): 
  I – estímulo à inclusão da disciplina de cooperativismo e associativismo nas es-
colas do município, visando ao fortalecimento da cultura empreendedora como forma 
de organização de produção, do consumo e do trabalho; 
  II – estímulo à forma cooperativa de organização social, econômica e cultural nos 
diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do corporativismo associa-
tivismo e na legislação vigente; 
  III – estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, 
para implementação de associações e sociedades cooperativas, visando à inclusão da 
população do município no mercado produtivo fomentando alternativas para a gera-
ção de trabalho e renda; 
  IV – criação de instrumentos específicos de estímulo à atividade associativa e 
cooperativa destinadas à exportação; 
  V – apoio aos funcionários públicos e aos microempreendedors locais para orga-
nizarem-se em cooperativas de crédito e consumo; 
  VI – cessão de bens e imóveis do município; 
  VII – isenção do pagamento de Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana 
(de imóveis destinados aos exercícios de suas atividades, desde que sejam elas de sua 
propriedade, locados ou cedidos, sob a condição de que cumpram as exigências legais 
da legislação tributária do Município. 
 Art. 47 A Administração Pública Municipal poderá firmar convênios operacionais 
com cooperativas de crédito, legalmente constituídas, para a prestação de serviços, 
especialmente quanto à arrecadação de tributos e ao pagamento de vencimentos, sol-
dos e outros proventos dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, e dos 
pensionistas da administração direta e indireta, por opção destes. 
 Art. 48 A Administração Pública Municipal poderá aportar recursos complemen-
tares em igual valor aos recursos financeiros do Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – Codefat, disponibilizados através da criação de programa 
específico para as cooperativas de crédito de cujos quadros de cooperados participem 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

CAPÍTULO IX
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO
 Art. 49 A Administração Pública Municipal, para estímulo ao crédito e à capitaliza-
ção dos empreendedores e das empresas de micro e pequeno porte, poderá reservará 
em seu orçamento anual percentual a ser utilizado para apoiar programas de crédito e 
ou garantias, isolados ou de forma suplementar aos programas instituídos pelo Estado 
ou a União, de acordo com regulamentação do Poder Executivo. 
 Art. 50 A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a criação e o fun-
cionamento de linhas de microcrédito operacionalizadas através de instituições, tais 
como cooperativas de crédito, sociedades de crédito ao empreendedor e Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip, dedicadas ao crédito com atuação no 
âmbito do Município.
 Art. 51 A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a criação e o fun-
cionamento de estruturas legais focadas na garantia de crédito com atuação no âmbito 
do Município.
 Art. 52 A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a instalação e a ma-
nutenção, no Município, de cooperativas de crédito e outras instituições financeiras, 
público e privadas, que tenham como principal finalidade a realização de operações 
de crédito com microempresas e empresas de pequeno porte.
 Art. 53 A Administração Pública Municipal fica autorizada a criar Comitê Estra-
tégico de Orientação ao Crédito, coordenado pelo Poder Executivo do Município, 
e constituído por agentes públicos, associações empresariais, profissionais liberais, 
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profissionais do mercado financeiro, de capitais e/ou de cooperativas de crédito, com 
o objetivo de sistematizar as informações relacionadas a crédito e financiamento e 
disponibilizá-las aos empreendedores e às microempresas e empresas de pequeno por-
te do Município, por meio da Sala do Empreendedor. 
   § 1º Por meio desse Comitê, a administração pública municipal disponibilizará 
as informações necessárias ao Micro e Pequeno Microempreendedor localizados no 
município a fim de obter linhas de crédito menos onerosas e com menos burocracia. 
   § 2 º Também serão divulgadas as linhas de crédito destinadas ao estímulo à 
inovação, informando-se todos os requisitos necessários para o recebimento desse 
benefício. 
   § 3° A participação no Comitê não será remunerada. 
 Art. 54 A Administração Pública Municipal poderá criar ou participar de fundos 
destinados à constituição de garantias, que poderão ser utilizadas em operações de 
empréstimos bancários solicitados por empreendedores, microempresas e empresas 
de pequeno porte estabelecidos no Município, junto aos estabelecimentos bancários 
ou cooperativas de crédito, para capital de giro, investimentos em máquinas e equipa-
mentos ou projetos que envolvam a adoção de inovações tecnológicas. 
 Art. 55 Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Governo 
do Estado, através de sua Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – Sert, aqui 
atuando como Órgão gestor do Fundo de Investimentos de Crédito Popular de São 
Paulo – Banco do Povo Paulista, destinado à concessão de créditos a microempreen-
dimentos do setor formal ou informal instalados no Município, para capital de giro e 
investimentos em máquinas e equipamentos ou projetos que envolvam a adoção de 
inovações tecnológicas, nos termos do estabelecido na legislação em vigor.
 Art. 56 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar TERMO DE ADE-
SÃO AO BANCO DA TERRA (ou seu sucedâneo), com a União, por intermédio do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, visando à instituição do Núcleo Municipal 
Banco da Terra no Município (conforme definido por meio da Lei Complementar n. 
93, de 4/2/1996, e Decreto Federal n. 3.475, de 19/5/2000), para a criação do projeto 
BANCO da TERRA, cujos recursos serão destinados à concessão de créditos a micro-
empreendimentos do setor rural no âmbito de programas de reordenação fundiária.

CAPÍTULO X
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO
Seção I – Disposições Gerais
 Art. 57  Para os efeitos desta Lei considera-se: 
  I – inovação: a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem 
como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo 
que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, 
resultando em maior competitividade no mercado; 
  II – agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que 
tenha entre seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover 
o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação; 
  III – Instituição Científica e Tecnológica – ICT: órgão ou entidade da adminis-
tração pública que tenha por missão institucional, entre outras, executar atividades de 
pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico; 
  IV – núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão constituído por uma ou 
mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação; 
 V – instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei n. 8.958, de 20 
de dezembro de 1994, com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e 
extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico; 
 VI – incubadora de empresas: mecanismo que estimula a criação e o desenvol-
vimento de empresas de base tecnológica ou de setores tradicionais da economia, 
por meio da formação complementar do empreendedor em seus aspectos técnicos e 
gerenciais e que, além disso, facilita e agiliza o processo de inovação tecnológica nas 
empresas incubadas, contando com espaço físico para alojar temporariamente micro e 
pequenas empresas industriais ou de prestação de serviços, e oferecendo a esses em-
preendimentos serviços, facilidades e meios de interação com instituições de ensino e 
pesquisa.
 VII – parque tecnológico: organização gerida por especialistas cujo principal obje-
tivo é aumentar a riqueza da comunidade, através da cultura da inovação e da compe-
titividade das empresas e instituições que lhe estão associadas2. 
 VIII – condomínio empresarial: edificação ou conjunto de edificações destinadas à 
atividade industrial ou de prestação de serviços ou comercial. 
Seção II – Do Apoio à Inovação
Subseção I – Da Gestão da Inovação
 Art. 58 O Poder Público Municipal poderá criar a Comissão Permanente de Tecno-
logia e Inovação do Município, com a finalidade de promover a discussão de assuntos 

relativos à pesquisa e ao desenvolvimento científico-tecnológico de interesse do Mu-
nicípio, o acompanhamento dos programas de tecnologia do Município e a proposi-
ção de ações na área de Ciência, Tecnologia e Inovação de interesse do Município e 
vinculadas ao apoio a microempresas e a empresas de pequeno porte.
Parágrafo único. A comissão referida no caput deste artigo será constituída por re-
presentantes, titular e suplentes, de instituições científicas e tecnológicas, centros de 
pesquisa tecnológica, incubadoras de empresas, parques tecnológicos, agências de 
fomento e instituições de apoio, associações de empresas e sindicatos, e de órgãos 
municipais que a Prefeitura Municipal vier a indicar. 
Subseção II – Do Fundo Municipal de Inovação Tecnológica
 Art. 59 O Poder Público Municipal poderá instituir, o Fundo Municipal de Inovação 
Tecnológica da Micro e Pequena Empresa – FMIT-MPE, com o objetivo de fomentar 
a inovação tecnológica no Município e de incentivar as microempresas e empresas 
de pequeno porte, nele instaladas, a realizar investimentos em projetos de pesquisa 
científica, tecnológica e de inovação, independente de sua arrecadação.
   § 1.º Os recursos que compõem o FMIT-MPE serão utilizados no financiamento 
de projetos que contribuam para criar, expandir e consolidar órgãos ou instituições de 
natureza pública ou privada que tenham entre seus objetivos estimular e promover o 
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação para elevar o nível de com-
petitividade das empresas inscritas no Município, por meio da inovação tecnológica 
de processos e produtos. 
   § 2.º Não será permitida a utilização dos recursos do FMIT-MPE para custear 
despesas correntes de responsabilidade da Prefeitura Municipal , ou de qualquer outra 
instituição, exceto quando previstas em projetos ou programas de trabalho de duração 
previamente estabelecida. 
   § 3.° Constituem receita do FMIT- MPE: 
  I – dotações consignáveis no orçamento geral do Município; 
  II – recursos dos encargos cobrados das empresas beneficiárias do Fundo de De-
senvolvimento Industrial do Município; 
  III – recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados 
com órgãos ou instituições de natureza pública, inclusive agências de fomento; 
  IV – convênios, contratos e doações realizados por entidades nacionais ou inter-
nacionais, públicas ou privadas; 
  V – doações, auxílios, subvenções e legados, de qualquer natureza, de pessoas 
físicas ou jurídicas do país ou do exterior; 
  VI – retorno de operações de crédito, encargos e amortizações, concedidos com 
recursos do FMIT; 
  VII – recursos de empréstimos realizados com destinação para pesquisa, desen-
volvimento e inovação tecnológica; 
  VIII – recursos oriundos de heranças não reclamadas; 
  IX – rendimentos de aplicação financeira dos seus recursos; 
  X – outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo. 
 Art. 60 A regulamentação das condições de acesso aos recursos do FMIT e as nor-
mas que regerão a sua operação, inclusive a unidade responsável por sua gestão, serão 
definidas em ato do Poder Executivo Municipal, a ser encaminhada até 60 (sessenta) 
dias úteis após a sua instalação. 
 Art. 61 O FMIT poderá conceder recursos financeiros através da seguintes modali-
dades de apoio: 
  a) bolsas de estudo para estudantes graduados; 
  b) bolsas de iniciação técnico-científica, para alunos do ensino médio e superior.
  c) auxílios para elaboração de teses, monografias e dissertações, para graduandos 
e pós-graduandos; 
  d) auxílio à pesquisa e estudos, para pessoas físicas e jurídicas; 
  e) auxílio à realização de eventos técnicos, encontros, seminários, feiras, exposi-
ção e cursos organizados por instituições e entidades, desde que vinculados ao estímu-
lo e à promoção do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação; 
  f) auxílio para obras e instalações-projetos de aparelhamento de laboratório e 
construção de infra-estrutura técnico-científica, de propriedade do Município. 
 Art. 62 Somente poderão ser apoiados com recursos do FMIT os projetos que apre-
sentem mérito técnico compatível com sua finalidade, natureza e expressão econômi-
ca. 
 Art. 63 Sempre que se fizer necessária, a avaliação do mérito técnico dos projetos, 
bem como da capacitação profissional dos proponentes, será procedida por pessoas de 
comprovada experiência no respectivo campo de atuação. 
 Art. 64 Os recursos do FMIT serão concedidos às pessoas físicas e/ou jurídicas que 
submeterem ao Município projetos portadores de mérito técnico, de interesse para 
o desenvolvimento da Municipalidade, mediante contratos ou convênios, nos quais 
estarão fixados os objetivos do projeto, o cronograma físico-financeiro, as condições 
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de prestação de contas, as responsabilidades das partes e as penalidades contratuais, 
obedecidas as prioridades que vierem a ser estabelecidas pela Política Municipal de 
Ciência e Tecnologia. 
 Art. 65 A concessão de recursos do FMIT poderá se dar das seguintes formas: 
  a) apoio financeiro reembolsável; 
  b) apoio financeiro não-reembolsável; 
  c) financiamento de risco; 
  d) participação societária. 
 Art. 66 Os beneficiários de recursos previstos nesta Lei obrigatoriamente farão 
constar o apoio recebido do FMIT quando da divulgação dos projetos e atividades e 
de seus respectivos resultados. 
 Art. 67 Os recursos arrecadados pelo Município, gerados por aplicação do FMIT, a 
qualquer título, serão integralmente revertidos em favor deste fundo. 
 Art. 68 Somente poderão receber recursos aqueles proponentes que estejam em 
situação regular perante o Município, aí incluídos o pagamento de impostos devidos e 
a prestação de contas relativas a projetos de ciência e tecnologia, aprovados e execu-
tados com recursos do Poder Executivo Municipal. 
 Art. 69 A Administração Municipal indicará uma ou mais secretarias, que serão 
responsáveis pelo acompanhamento das atividades que vierem a ser desenvolvidas no 
âmbito do FMIT, zelando pela eficiência e economicidade no emprego dos recursos e 
fiscalizando o cumprimento de acordos que venham a ser celebrados. 
Subseção III – Da Suplementação pelo Município de Projetos de Fomento à Inovação
 Art. 70 A Administração Municipal poderá divulgar anualmente a parcela de seu 
orçamento anual que destinará à suplementação e ampliação do alcance de projetos 
governamentais de fomento à inovação e à capacitação tecnológica que beneficiem 
microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no Município. 
   § 1º Os recursos referidos no caput deste artigo poderão: suplementar ou subs-
tituir contrapartida das empresas atendidas pelos respectivos projetos; cobrir gastos 
com divulgação e orientação destinadas a empreendimentos que possam receber os 
benefícios dos projetos; servir como contrapartida de convênios com entidades de 
apoio a microempresas e empresas de pequeno porte, em ações de divulgação dos 
projetos, atendimento técnico e disseminação de conhecimento. 
   § 2º A Administração Municipal disponibilizará, por si ou em conjunto com 
outra entidade pública ou sem fins lucrativos, serviço de esclarecimento e orientação 
sobre a operacionalização dos projetos referidos no caput deste artigo, visando ao en-
quadramento neles de microempresas e empresas de pequeno porte e à adoção correta 
dos procedimentos para tal necessários. 
   § 3° O serviço referido no caput deste artigo compreende: a divulgação de edi-
tais e outros instrumentos que promovam o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
de microempresas e empresas de pequeno porte; a orientação sobre o conteúdo dos 
instrumentos, as exigências neles contidas e respectivas formas de atendê-las; apoio 
no preenchimento de documentos e elaboração de projetos; recebimento de editais 
e encaminhamento deles a entidades representativas de micro e pequenos negócios; 
promoção de seminários sobre modalidades de apoio tecnológico, suas características 
e forma de operacionalização. 
Subseção IV – Dos Incentivos fiscais à Inovação
 Art. 71 Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover desoneração de tri-
butos municipais, sob a forma de crédito fiscal, das atividades de inovação executadas 
por microempresas e empresas de pequeno porte, individualmente ou de forma com-
partilhada. 
  § 1.o A desoneração referida no caput deste artigo terá a forma de crédito fiscal 
cujo valor será equivalente ao despendido com atividades de inovação, limitado ao 
valor máximo de 50% (cinqüenta por cento) dos tributos municipais devidos. 
  § 2.o Poderão ser depreciados na forma de legislação vigente os valores relativos 
à dispêndios incorridos com instalações fixas e aquisição de aparelhos, máquinas e 
equipamentos destinados à utilização em programas de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, metrologia, normalização técnica e avaliação de conformidade, aplicá-
veis a produtos, processos, sistemas e pessoal, procedimentos de autorização de re-
gistros, licenças, homologações e suas formas correlatas, bem como relativos a proce-
dimentos de proteção de propriedade intelectual, podendo o saldo não depreciado ser 
excluído na determinação do lucro real, no período de apuração em que for concluída 
a sua utilização. 
  § 3º As medidas de desoneração fiscal previstas neste artigo poderão ser usufruí-
das desde que: 
   I – o contribuinte notifique previamente o Poder Público Municipal de sua in-
tenção de se valer delas; 
   II – o beneficiado mantenha a todo o tempo registro contábil organizado das 
atividades incentivadas. 

  § 4º Para fins da desoneração referida neste artigo, os dispêndios com atividades 
de inovação deverão ser contabilizados em contas individualizadas por programa rea-
lizado. 
Subseção V – Do Ambiente de Apoio à Inovação
 Art. 72 A Administração Municipal manterá programa de desenvolvimento empre-
sarial, podendo instituir incubadoras de empresas, com a finalidade de desenvolver 
microempresas e empresas de pequeno porte de vários setores de atividade.
  § 1º A Prefeitura Municipal será responsável pela implementação do programa 
de desenvolvimento empresarial referido no caput deste artigo, por si ou em parceria 
com entidades de ensino e pesquisa e apoio a microempresas e a empresas de pequeno 
porte, órgãos governamentais, agências de fomento, instituições científicas e tecnoló-
gicas, núcleos de inovação tecnológica e instituições de apoio. 
  § 2.º As ações vinculadas à operação de incubadoras serão executadas em local 
especificamente destinado para tal fim, ficando a cargo da municipalidade as despe-
sas com aluguel, manutenção do prédio, fornecimento de água e demais despesas de 
infra-estrutura. 
  § 3º A Prefeitura Municipal manterá, por si ou com entidade gestora que desig-
nar, e por meio de pessoal de seus quadros ou mediante convênios, órgão destinado à 
prestação de assessoria e avaliação técnica a microempresas e a empresas de pequeno 
porte. 
  § 4º O prazo máximo de permanência no programa é de dois anos para que as 
empresas atinjam suficiente capacitação técnica, independência econômica e comer-
cial, podendo ser prorrogado por prazo não superior a dois anos mediante avaliação 
técnica. Findo este prazo, as empresas participantes se transferirão para área de seu 
domínio ou que vier a ser destinada pelo Poder Público Municipal a ocupação prefe-
rencial por empresas egressas de incubadoras do Município. 
 Art. 73 A Administração Municipal poderá criar minidistritos, comerciais, de pres-
tação de serviços e empresas industriais, em local a ser estabelecido por lei, que tam-
bém indicará os requisitos para instalação das empresas, condições para alienação 
dos lotes a serem ocupados, valor, forma e reajuste das contraprestações, obrigações 
geradas pela aprovação dos projetos de instalação, critérios de ocupação e demais 
condições de operação. 
  § 1º As empresas que se instalarem nos minidistritos do Município terão direito 
a isenção, por dois anos, do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana, assim 
como das taxas de licença para execução de obras pelo mesmo prazo. 
  § 2° As empresas que se instalarem nos minidistritos do Município serão bene-
ficiadas pela execução, no todo ou em parte, de serviços de terraplenagem e infra-
-estrutura do terreno pelo Município, sendo que o órgão oficial Municipal responsável 
por Obras e Serviços editará portaria dispondo sobre a autorização para o início das 
obras e estabelecendo as respectivas condições. 
 Art. 74 Os incentivos para a constituição de condomínios empresariais e empresas 
de base tecnológica estabelecidas individualmente, bem como para as empresas esta-
belecidas em incubadoras, constituem-se de: 
  I – isenção de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana (IPTU) de imó-
veis de sua propriedade, locados ou cedidos,  e utilizados na atividade econômica 
desenvolvida pela empresa, pelo prazo de 15 (quinze) anos incidentes sobre a cons-
trução ou acréscimo realizados; 
  II – isenção da Taxa de Licença para Funcionamento; 
  III – isenção de Taxas de Licença para Execução de Obras, Taxa de Vistoria Par-
cial ou Final de Obras, incidentes sobre a construção ou acréscimos realizados no 
imóvel objeto do empreendimento; 
  IV – redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS-
QN) incidente sobre o valor da mão-de-obra contratada para execução das obras de 
construção, acréscimos ou reforma realizados no imóvel para 2% (dois por cento); 
  V – isenção da Taxa Municipal de Vigilância Sanitária por 15 (quinze) anos para 
empresas que exerçam atividades sujeitas ao seu pagamento. 
Parágrafo único. Entende-se por empresa incubada aquela estabelecida fisicamente 
em incubadora de empresas com constituição jurídica e fiscal própria.
 Art. 75 O Poder Público Municipal apoiará e coordenará iniciativas de criação e 
implementação de parques tecnológicos, inclusive mediante aquisição ou desapro-
priação de área de terreno situada no Município para essa finalidade. 
   § 1º Para consecução dos objetivos de que trata o presente artigo, a Prefei-
tura Municipal celebrará os instrumentos jurídicos apropriados, inclusive convênios 
e outros instrumentos jurídicos específicos, com órgãos da Administração direta ou 
indireta, federal, estadual ou municipal, bem como com organismos internacionais, 
instituições de pesquisa, universidades, instituições de fomento, investimento ou fi-
nanciamento, buscando promover a cooperação entre os agentes envolvidos e destes 
com empresas cujas atividades estejam baseadas em conhecimento e inovação tecno-
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lógica. 
   § 2º Para receber os benefícios referidos no caput deste artigo, o Parque Tecno-
lógico deverá atender aos seguintes critérios, observada a legislação pertinente: 
    I – ter personalidade jurídica própria e objeto social específico compatível 
com as finalidades previstas no §1º; 
    II – possuir modelo de gestão compatível com a realização de seus objetivos, 
o qual deverá prever órgão técnico que zele pelo cumprimento do objeto social do 
Parque Tecnológico; 
    III – apresentar projeto urbanístico-imobiliário para a instalação de empresas 
inovadoras ou intensivas em conhecimento, instituições de pesquisa e prestadoras de 
serviços ou de suporte à inovação tecnológica; 
    IV – apresentar projeto de planejamento que defina e avalie o perfil das ativi-
dades do Parque, de acordo com as competências científicas e tecnológicas das enti-
dades locais e as vocações econômicas regionais; 
    V – demonstrar a viabilidade econômica e financeira do empreendimento, in-
cluindo, se necessário, projetos associados, complementares em relação às atividades 
principais do Parque; 
    VI – demonstrar que dispõe, para desenvolver suas atividades, de recursos 
próprios ou oriundos de instituições de fomento, instituições financeiras e/ou outras 
instituições de apoio às atividades empresariais. 
   § 3º O Poder Público Municipal indicará o órgão oficial municipal de Trabalho 
e Desenvolvimento ou outro que venha sucedê-lo, a quem competirá: 
    I – zelar pela eficiência dos integrantes do Parque Tecnológico, mediante 
ações que facilitem sua ação conjunta e a avaliação de suas atividades e funcionamen-
to; 
    II – fiscalizar o cumprimento de acordos que venham ser celebrados com o 
Poder Público. 

CAPÍTULO XI
DO ACESSO À JUSTIÇA
 Art. 76 O Município poderá realizar parcerias com a iniciativa privada, através de 
convênios com entidades de classe, instituições de ensino superior, ONGs, Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB e outras instituições semelhantes, a fim de orientar e 
facilitar às empresas de pequeno porte e microempresas o acesso à justiça, priorizando 
a aplicação do disposto no artigo 74 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro 
de 2006. 
 Art. 77 Fica autorizado o Município a celebrar parcerias com entidades locais, in-
clusive com o Poder Judiciário, objetivando a estimulação e utilização dos institutos 
de conciliação prévia, mediação e arbitragem para solução de conflitos de interesse 
das empresas de pequeno porte e microempresas localizadas em seu território. 
   § 1º Serão reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no âmbito das 
comissões de conciliação prévia. 
   § 2º O estímulo a que se refere o caput deste artigo compreenderá campanhas 
de divulgação, serviços de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado e 
favorecido no tocante aos custos administrativos e aos honorários cobrados. 
   § 3º Com base no caput deste artigo, o Município também poderá formar parce-
ria com Poder Judiciário, OAB, Universidades, com a finalidade de criar e implantar 
o Setor de Conciliação Extrajudicial, como um serviço gratuito. 

CAPÍTULO XII
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
 Art. 78 A Administração Municipal poderá promover parcerias com órgãos gover-
namentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais 
desde que seguidos os preceitos legais, que visem à melhoria da produtividade e da 
qualidade de produtos rurais mediante aplicação de conhecimento técnico na ativida-
de de pequenos produtores rurais. 
   § 1º Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, 
cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir 
para a implementação de projetos mediante geração e disseminação de conhecimento, 
fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais; contratação de serviços para 
a locação de máquinas, equipamentos e abastecimento; e outras atividades rurais de 
interesse comum. 
   § 2º Somente poderão receber os benefícios das ações referidas no caput deste 
artigo pequenos produtores rurais que, em conjunto ou isoladamente, tiverem seus 
respectivos planos de melhoria aprovados por Comissão formada por cinco membros, 
representantes de segmentos da área rural, indicados pelo Poder Público Municipal, 
os quais não terão remuneração e cuja composição será rotativa. 
   § 3º Estão compreendidas no âmbito deste artigo atividades de conversão de 

sistema de produção convencional para sistema de produção orgânico, entendido co-
mo tal aquele no qual se adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais 
e socioeconômicos, com o objetivo de promover a auto-sustentação, a maximização 
dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energias não-renováveis e a 
eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, assim co-
mo de organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizantes em qualquer 
fase do processo de produção, armazenamento e de consumo. 
   § 4º Competirá ao órgão oficial municipal de Trabalho e Desenvolvimento dis-
ciplinar e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerias 
referidas neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO XIII
DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO
 Art. 79 Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com ins-
tituições públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos que tenham por 
objetivo valorizar o papel do empreendedor, disseminar a cultura empreendedora e 
despertar vocações empresariais. 
  § 1º Estão compreendidos no âmbito do caput deste artigo: 
   I – ações de caráter curricular ou extra-curricular, situadas na esfera do sistema 
de educação formal e voltadas a alunos do ensino fundamental, médio e superior de 
escolas públicas e privadas; 
   II – ações educativas que se realizem fora do sistema de educação formal. 
  § 2º Os projetos referidos neste artigo poderão assumir a forma de fornecimento 
de cursos de qualificação; concessão de bolsas de estudo; complementação de ensino 
básico público e particular; ações de capacitação de professores; outras ações que o 
Poder Público Municipal entender cabíveis para estimular a educação empreendedo-
ra. 
  § 3º Na escolha do objeto das parcerias referidas neste artigo terão prioridade 
projetos que estimulem: 
   a) Capacitação empreendedora
   b) Sejam profissionalizantes; 
   c) Beneficiem portadores de necessidades especiais, idosos ou jovens carentes; 
   d) Estejam orientados para identificação e promoção de ações compatíveis com 
as necessidades, potencialidades e vocações do município. 
 Art. 80 Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com ór-
gãos governamentais, centros de desenvolvimento tecnológico e instituições de en-
sino para o desenvolvimento de projetos de educação tecnológica, com o objetivo 
de transferência de conhecimento gerado nas instituições de pesquisa, qualificação 
profissional e capacitação no emprego de técnicas de produção. 
  Parágrafo único. Compreendem-se no âmbito deste artigo a concessão de bolsas 
de iniciação científica, a oferta de cursos de qualificação profissional, a complementa-
ção de ensino básico público e particular e ações de capacitação de professores. 
 Art. 81 Fica o Poder Público Municipal autorizado a implantar programa para for-
necimento gratuito de sinal de Internet em banda larga via cabo, rádio ou outra forma, 
inclusive wireless (Wi-Fi), para pessoas físicas, jurídicas e órgãos governamentais do 
Município. 
Parágrafo único. Caberá ao Poder Público Municipal estabelecer prioridades no que 
diz respeito a fornecimento gratuito do sinal de Internet, valor e condições de con-
traprestação pecuniária, vedações à comercialização e cessão do sinal a terceiros, 
condições de fornecimento, assim como critérios e procedimentos para liberação e 
interrupção do sinal. 
 Art. 82 O Poder Público Municipal poderá instituir programa de inclusão digital, 
com o objetivo de promover o acesso de micro e pequenas empresas do Município às 
novas tecnologias da informação e comunicação, em especial à Internet. 
  Parágrafo único. Compreendem-se no âmbito do programa referido no caput des-
te artigo: a abertura e manutenção de espaços públicos dotados de computadores para 
acesso gratuito e livre à Internet; o fornecimento de serviços integrados de qualifi-
cação e orientação; a produção de conteúdo digital e não-digital para capacitação e 
informação das empresas atendidas; a divulgação e a facilitação do uso de serviços 
públicos oferecidos por meio da Internet; a promoção de ações, presenciais ou não, 
que contribuam para o uso de computadores e de novas tecnologias; o fomento a 
projetos comunitários baseados no uso de tecnologia da informação; a produção de 
pesquisas e informações sobre inclusão digital. 
 Art. 83 Fica autorizado o Poder Público Municipal a firmar convênios com unidades 
acadêmicas para o apoio ao desenvolvimento de associações civis, sem fins lucrati-
vos, que reúnam individualmente as condições seguintes: 
  I – ser constituída e gerida por estudantes; 
  II – ter como objetivo principal propiciar a seus partícipes condições de aplicar 
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conhecimentos teóricos adquiridos durante seu curso; 
  III – ter entre seus objetivos estatutários o de oferecer serviços a microempresas 
e a empresas de pequeno porte; 
  IV – ter em seu estatuto discriminação das atribuições, responsabilidades e obri-
gações dos partícipes; 
  V – operar sob supervisão de professores e profissionais especializados 

CAPÍTULO XIV
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
 Art. 84 As empresas instaladas no município poderão usufruir de incentivos fiscais 
e tributários definidos em lei, quando se comprometerem formalmente com a imple-
mentação de pelo menos 5 (cinco) das seguintes medidas: 
  I – preferência em compras e contratação de serviços com microempresas e em-
presas de pequeno porte fornecedoras locais; 
  II – contratação preferencial de moradores locais como empregado; 
  III – reserva de um percentual de vagas para portadores de deficiência  física, 
conforme lei específica; 
  IV – reserva de um percentual de vagas para maiores de 50 (cinqüenta) anos; 
  V – disposição seletiva do lixo produzido para doação dos itens comercializáveis 
a cooperativas do setor ou a entidades assistenciais do Município; 
  VI – manutenção de praça pública e restauração de edifícios e espaços públicos 
de importância histórica e econômica do Município; 
  VII – adoção de atleta morador do Município; 
  VIII – oferecimento de estágios remunerados para estudantes universitários ou de 
escolas técnicas e de ensino médio. 
  IX – decoração de ambientes da empresa com obras de artistas e artesãos do Mu-
nicípio; 
  X – exposição em ambientes sociais da empresa de produtos típicos do Município 
de importância para a economia local; 
  XI – curso de educação empreendedora para empregados operacionais e adminis-
trativos; 
  XII – curso básico de informática para empregados operacionais e administrati-
vos; 
  XIII – manutenção de microcomputador conectado à Internet para pesquisas e 
consultas de funcionários em seus horários de folga. 
  XIV – oferecimento uma vez por mês aos funcionários, em horário a ser con-
venientemente estabelecido pela empresa, de espetáculos artísticos (teatro, música, 

dança,...) encenados por artistas locais; 
  XV – premiação de associações de bairro que promovam mutirões ambientais 
contra o desperdício de água, pela promoção da reciclagem e pela coleta seletiva; 
  XVI – proteção dos recursos hídricos e ampliação dos serviços de tratamento e 
coleta de esgoto; 
  XVII – apoio a profissionais da empresa “palestrantes voluntários” nas escolas do 
município; 
  XVIII – participação formal em ações de proteção ao meio ambiente, inclusive 
programas de crédito de carbono; 
  XIX – apoio ou participação em projetos e programas de comércio justo e solidá-
rio; 
  XX – ações de preservação/conservação da qualidade ambiental (Programa Selo 
Verde). 
   § 1º As medidas relacionadas nos incisos anteriores deste artigo deverão estar 
plenamente implementadas no prazo de 1(um) ano após início das operações da em-
presa no município. 
   § 2º O teor de qualquer das medidas anteriormente relacionadas só poderá ser 
alterado por solicitação expressa da empresa e concordância documentada da Prefei-
tura Municipal. 
 Art. 85 O monitoramento da adoção de políticas públicas referidas neste capítulo 
será de atribuição do Comitê Gestor ou por instância por ele delegada. 

CAPÍTULO XV
DISPOSIÇÕES FINAIS
 Art. 86 A Administração Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias 
após sua aprovação e publicação.
 Art. 87. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 88. Revogam-se as disposições em contrário.

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezesseis dias de março de 2012.

JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete



Página 1924 de março de 2012

 Art. 4.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 dias de março de 2012.

JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

_____________________________________________________________________________________
DECRETO Nº 855, DE 20 DE MARÇO DE 2012.

 Dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento vigente, de acordo com a Lei nº 5.547, de 20 de 
março de 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições le-
gais, DECRETA:
 Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais), no orçamento vigente visando atender as despesas junto a Secretaria Municipal de Promoção Social.
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto por excesso 
de arrecadação a verificar-se no exercício de 2.012, referente ao Repasse Federal IGD/SUAS. 
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_____________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 856, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento vigente, de acordo com a Lei nº 5.548, de 20 de 
março de 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições le-
gais, DECRETA:
 Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de até R$ 160.000,00 (cento e 
sessenta mil reais), no orçamento vigente visando atender as despesas da Secretaria Municipal de Promoção 
Social.
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto por Superávit 
Financeiro do exercício de 2.011. 
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
________________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 857, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento vigente, de acordo com a Lei nº 5.549, de 20 de 
março de 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições le-
gais, DECRETA:
 Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de até R$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil reais), no orçamento vigente para atender as junto a Secretaria Municipal de Promoção Social.
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto através de 
excesso de arrecadação a verificar no exercício de 2012 por conta de Repasse Estadual.
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal n.º 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
________________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 858, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 Dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento vigente, de acordo com a Lei nº 5.550, de 20 de 
março de 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições le-
gais, DECRETA:
 Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito adicional especial, no valor de até R$ 500.200,00 
(quinhentos mil e duzentos reais), no orçamento vigente, junto à Secretaria Municipal de Promoção Social, que 
correrá por conta do Repasse Federal PAIF - Programa de Atenção Integral à Família.
 Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito especial na forma do artigo 1º, será coberto através de 
anulação parcial da seguinte dotação: 
02.09.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
(290)– 082440016.2029– 390.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    R$ 432.000,00
 Art. 3º O restante do valor de R$ 68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos reais) será coberto através de 
Superávit Financeiro do exercício de 2011.
 Art. 4º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal n.º 5.328, de 14 de 
setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei Municipal nº 5.458, de 20 de julho 
de 2011).
 Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2012.

JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

________________________________________________________________________________________
DECRETO Nº 859, DE 20 DE MARÇO DE 2012.

 Dispõe sobre a criação do Comitê Municipal de Prevenção a Mortalidade Materno-Infantil e Fetal de Itape-
tininga. 
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atri-
buições legais, Considerando que segundo o art. 6º da Constituição Federal  a saúde, bem como a proteção à 
maternidade e à infância são direitos sociais da sociedade; 
 Considerando que disposição Constitucional previstas nos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, os quais 
estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômi-
cas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
 Considerando ainda que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado;
 Considerando que conforme o inciso VII do art. 30 da Constituição Federal, compete aos Municípios prestar 
serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado;
 Considerando ainda a necessidade premente de dar cumprimento se criar e executar uma política municipal 
própria como forma de garantir o controle da mortalidade materno-infantil e conferir melhorias à qualidade de 
vida desta população; e
 Considerando finalmente os autos dos processos nº 9.561/2010 e 37.317/2011, protocolados nesta Prefeitura 
Municipal,
DECRETA:
 Art. 1º Fica criado o Comitê Municipal de Prevenção a Mortalidade Materno-Infantil e Fetal de Itapetininga, 
cujo objetivo principal é criar e executar uma política municipal própria como forma de garantir o controle da 
mortalidade materno-infantil e conferir melhorias à qualidade de vida da população, devendo este ser composto 
por representantes dos seguintes setores: 
  I -  6 (seis) representantes e respectivos suplentes integrantes da Secretaria Municipal de Saúde, esco-
lhidos entre os seguintes setores: Vigilância Epidemiológica Municipal, Vigilância Sanitária Municipal, Nú-
cleo de Atenção Integrado à Saúde da Criança, e outros setores a critério da Secretaria Municipal de Saúde.
  II - 1 (um) representante e um suplente da Secretaria Municipal de Promoção Social;
  III - 1 (um) representante e um suplente do Hospital Regional de Itapetininga;
  IV - 1 (um) representante e um suplente dos hospitais particulares.
  V - 1 (um) representante e um suplente do Conselho Municipal de Saúde;
  VI - 1 (um) representante e um suplente do Conselho Municipal de Assistência Social;
  VII - 1 (um) representante e um suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te;
  VIII - 1 (um) representante e um suplente da Pastoral da Criança;
   § 1º O mandato dos Conselheiros ora nomeados será de 2 (dois) anos, admitida uma recondução por 
igual período.
   § 2º Empossados os membros, na primeira reunião do Comitê serão eleitos o Presidente, o Vice-
-Presidente e o Secretário Executivo.
   § 3º No caso de vacância, deverá o órgão representado indicar novo membro para o exercício até o fim 
do mandato.
   § 4º O mandato dos membros do Comitê não será remunerado, sendo considerando como relevante 
serviço ao município.
 Art. 2º O Comitê de Prevenção da Mortalidade Materno-Infantil e Fetal é um organismo interinstitucional 
de caráter eminentemente educativo, congregando instituições governamentais e da sociedade civil organizada, 
contando com participação multiprofissional, cuja atribuição além de outras, é identificar, dar visibilidade, 
acompanhar e monitorar os óbitos Materno-Infantil e fetal do município, constituindo-se como importante 
instrumento de avaliação da assistência de saúde, para subsidiar as políticas públicas e ações de intervenção, 
contribuindo para o melhor conhecimento sobre os óbitos e redução da mortalidade.

Capítulo I
DOS OBJETIVOS
 Art. 3º O Comitê ora criado tem por objetivo geral elucidar as circunstâncias da ocorrência dos óbitos infan-
tis e fetais, identificar os fatores de risco e propor medidas de melhoria da qualidade da assistência à saúde para 
a redução da mortalidade perinatal e infantil, possuindo ainda os seguintes objetivos específicos:
  I - Realizar o diagnóstico local da mortalidade infantil, seus componentes, fatores de risco relacionados e 
distribuição na população no nível local.
  II - Divulgar a magnitude e a importância da mortalidade infantil, além de subsidiar o conhecimento sobre 
o seu conceito, seus componentes (neonatal precoce, neonatal tardio, pós-neonatal) e o cálculo das taxas.
  III - Sensibilizar e envolver os profissionais de saúde e a sociedade sobre a importância e a gravidade da 
mortalidade Materno-infantil e Fetal, assim como sua repercussão sobre as famílias e a sociedade como um 
todo.
  IV - Identificar os óbitos como eventos-sentinela, ou seja, óbitos que não deveriam ocorrer com o adequa-
do funcionamento da assistência de saúde.
  V - Estimular a investigação dos óbitos pelos serviços de saúde, segundo os critérios preconizados.
  VI - Identificar os problemas e circunstâncias de ocorrência dos óbitos para melhorar o conhecimento 
sobre a mortalidade e as possibilidades de intervenção.
  VII - Avaliar os serviços de saúde e a qualidade da assistência prestada à gestante e à criança.
  VIII - Sensibilizar e capacitar os profissionais de saúde para o correto preenchimento dos registros de 
saúde, neste caso a Declaração de Nascidos Vivos e a Declaração de Óbito, além dos registros de atendimento 
(prontuários de atendimento ambulatorial e hospitalar, Cartão da Gestante e Cartão da Criança).
  IX - Identificar e recomendar as estratégias e medidas de saúde necessárias para a redução da mortalidade, 
com destaque para as mortes por causas evitáveis.

Capítulo II
DAS COMPETÊNCIAS
 Art. 4º O Comitê de Prevenção a Mortalidade Materno-Infantil e Fetal terá as seguintes competências, vi-
sando elucidar as circunstâncias da ocorrência dos óbitos infantis e fetais, assim como identificar os fatores de 
risco e propor medidas de melhoria da qualidade da assistência à saúde para a redução da mortalidade nas áreas 
de sua abrangência:
  I - Analisar e acompanhar as reais taxas de mortalidade materno infantil e fetal do Município de Itapeti-
ninga;
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  II - Analisar suas principais causas relacionando-as com aspectos à necessidade pré-natal, parto e puerpé-
rio bem como sociais, econômicos e culturais e institucionais que tenham contribuído;
  III - Definir, após estudo criterioso e imparcial, a competência e abrangência de suas ações; 
  IV - Assessorar os poderes públicos constituídos e serviços de assistência ao pré-natal, parto e puerpério, 
quanto à adoção de medidas necessárias para redução da mortalidade materno, infantil e fetal neste município.
  V - Estimular a investigação dos óbitos infantis e fetais pela Secretaria Municipal de Saúde segundo cri-
térios estabelecidos pelo Comitê Nacional / Ministério da Saúde e de acordo com a realidade e interesse local, 
assumida como uma responsabilidade institucional cotidiana.
  VI - Promover e favorecer a articulação e integração entre os setores e profissionais da vigilância epi-
demiológica e da atenção à saúde na investigação dos óbitos, garantindo o enfoque adequado ao problema da 
mortalidade materno-infantil e fetal, que envolve a investigação e análise dos casos para o adequado planeja-
mento e organização das intervenções de assistência de saúde de maneira a prevenir novas ocorrências.
  VII - Avaliar periodicamente os principais problemas observados no estudo dos óbitos e as medidas rea-
lizadas de intervenção para redução da mortalidade materno-infantil e perinatal no âmbito municipal.
  VIII - Divulgar sistematicamente os resultados, com elaboração de material específico (relatório/ boletim 
periódico).
  IX - Promover e estimular a qualificação das informações sobre mortalidade, com a ampliação da cober-
tura do sistema de informação e melhoria dos registros na DO e registros de atendimento.
 Art. 5º Caberá ainda ao Comitê, quanto aos procedimentos abaixo, as seguintes medidas:
  I - Quanto ao Procedimento Investigativo:
   a) Estimular a investigação dos óbitos pelas equipes de saúde, segundo critérios definidos, preferen-
cialmente com a participação integrada dos profissionais da vigilância epidemiológica e da área de assistência 
de saúde (PACS/PSF/UBS e setores da área de assistência das Secretarias de Saúde).
   b) Estimular a constituição de Comitês Hospitalares, com estudo e análise dos óbitos ocorridos no 
estabelecimento pelas equipes dos hospitais e maternidades.
  II - Quanto à análise dos Óbitos:
   a) Analisar os óbitos segundo a possibilidade de sua prevenção.
   b) Identificar os problemas relacionados com os óbitos:
    1) Assistência de saúde prestada à gestante e à criança.
    2) Organização dos serviços de saúde.
    3) Organização do sistema de saúde.
    4) Condições sociais, da família e comunidade.
   c) Promover a análise e discussão de casos com as equipes de saúde envolvidas e responsáveis pela 
população da área de abrangência do óbito: atenção básica, secundária, serviços de urgência e hospitais.
   d) Informar e encaminhar para os órgãos e instituições competentes as falhas na assistência de saúde e 
demais problemas observados.
  III - Quanto a qualificação da informação:
   a) Contribuir para a melhoria da informação em saúde, com a correção das estatísticas oficiais e quali-
ficação da informação registrada na declaração de óbito e na declaração de nascido vivo.
   b) Contribuir para a melhoria dos registros de saúde, sensibilizando os profissionais para o preenchi-
mento completo dos prontuários, fichas de atendimento, Cartão da Gestante, Cartão da Criança.
  IV - Quanto a definição de medidas de prevenção, o Comitê deverá elaborar propostas com medidas de 
prevenção e intervenção necessárias para prevenção de novas ocorrências, assim como encaminha-la para o 
poder público ou órgãos competentes.
  V - Quanto a divulgação/educação:
   a) Divulgar e dar visibilidade ao problema, com a realização de ações educativas e sensibilizadoras, 
com a elaboração de relatórios, promoção de debates, seminários, boletins e outras iniciativas de socialização 
das informações.
   b) Divulgar relatórios para todas as instituições e órgãos competentes que possam intervir na redução 
das mortes infantis e fetais.
   c) Promover a discussão sobre a persistência de níveis elevados de mortalidade infantil e fetal e as 
circunstâncias que envolvem os óbitos, realizando capacitações, treinamentos e reciclagens para educação 
continuada, com a produção de material educativo.
  VI -  Quanto a mobilização:
   a) Promover a interlocução entre todas as instituições do poder público e da sociedade civil, de modo 
a congregar os esforços para a redução da mortalidade.
   b) Mobilizar o poder público, instituições e sociedade civil organizada para garantir a execução das 
medidas propostas.
    Parágrafo Único. A atuação do Comitê ora criado tem caráter técnico-científico, investigativo, sigi-
loso, não coercitivo ou punitivo, todavia se após análise de documentações, o Comitê concluir pela existência 
de irregularidade nas informações referente ao disposto nesta Portaria, deverá o Comitê informá-las oficial-
mente ao Secretário Municipal de Saúde para as medidas cabíveis.

Capítulo III
DA METODOLOGIA DE TRABALHO
 Art. 6º O Comitê terá como Metodologia de Trabalho e instrumentos o seguinte:
  a) Coleta e triagem dos dados de nascimento e óbitos junto à Vigilância Epidemiológica, utilizando o 
banco de dados do SIM/SINASC da população menor de 1 ano e de 10 a 49 anos, ocorrido e de residência no 
Município de Itapetininga;
  b) Utilização do Sistema de Vigilância do óbito, da ficha de Investigação de óbito Materno-Infantil e fetal 
padronizado pelo Ministério da Saúde;
  c) Investigação dos óbitos maternos presumíveis, como também todos os óbitos de menores de 1 ano e 
fetais ocorrido no município e de ocorrência em outros municípios;
  d) Análise dos prontuários de assistência pré-natal, ao parto e puerpério;
  e) Entrevistas com familiares dos falecidos e com profissionais de saúde que participaram de seu atendi-
mento;
  f) Análise das informações coletadas;
  g) Emissão de parecer sobre a evitabilidade das mortes;
  h) Elaboração de propostas de intervenção para melhoria do nível de assistência à gestação, parto e puer-
pério de morte materno-infantil;
  i) Encaminhamento de relatório ao Comitê Regional;
  j) Construção dos coeficientes anuais de mortalidade materno-infantil, incluindo-se os óbitos infantis por 
componentes (Neonatal precoce, neonatal tardia e infantil tardia);

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 7º No regimento interno do Comitê deverá estabelecer o seguinte:
  I - Definição das rotinas de trabalho (como representantes das instituições, eleição de coordenação/presi-
dência);
  II - Definição das atribuições dos componentes;
  III - Definição dos profissionais que investigam o óbito: entrevista domiciliar, ambulatorial e hospitalar;
  IV - Definição do prazo para conclusão as investigações que não poderá exceder 60 (sessenta) dias, po-
dendo ser prorrogado por igual período apenas por ato do Executivo;
  V - Definição da metodologia de discussão e análise dos casos;
  VI - Definição da metodologia de análise de evitabilidade;
  VII - Definição sobre a divulgação do trabalho com o retorno da análise para os profissionais e instituições 
envolvidas;
  VIII - Definição sobre a avaliação da assistência de saúde prestada;
  IX - Identificação dos problemas mais freqüentes, da existência de recorrência/ reincidência dos proble-
mas;
  X - Definição sobre os encaminhamentos necessários quando observados problemas graves que deman-
dam intervenção;
  XI - Definição da metodologia para correção das informações dos registros civis (SIM e SINASC, em 
articulação com a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)/ Estados);
  XII - Definição sobre a elaboração das propostas de intervenção;
  XIII - Definição das estratégias de interlocução com os gestores e elaboração dos planos municipais, 
regionais e estaduais de redução da mortalidade infantil e perinatal;
  XIV - Definição dos recursos para o seu funcionamento.
 Art. 8º O Comitê reunir-se-á a cada 30 (Trinta) dias ordinariamente, ou extraordinariamente quando neces-
sário. 
 Art. 9º O Comitê ora criado terá acesso aos prontuários, bem como sobre os registros nas declarações de 
óbito.
 Art. 10 Compete à Secretaria Municipal da Saúde providenciar todas as condições necessárias ao pleno 
desenvolvimento das atribuições do Comitê Municipal de Prevenção a Mortalidade Materno-Infantil e Fetal de 
Itapetininga.
 Art. 11 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 vinte dias de março de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Gabinete
_______________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 149, DE 14 DE MARÇO DE 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:
 Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação de Elias Alberto Cruz, Serviços Gerais, Ref. 03, objeto da Portaria 
nº 136, de 08/03/2012, publicada no dia 09/03/2012 no Semanário Oficial, por entrar em exercício no dia 
27/03/2012.
 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 150, DE 14 DE MARÇO 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 9.151, de 14 de março de 2012, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
 Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Daniela Nobrega, Auxiliar de Educação, Ref. 07, 
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 14/03/2012, 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.
Juliana Collaço Soares Piloto

Escriturária
________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 151, DE 14 DE MARÇO DE 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:
 Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação de Celso Antonio de Oliveira Junior, Serviços Gerais, Ref. 03, objeto 
da Portaria nº 136, de 08/03/2012, publicada no dia 09/03/2012 no Semanário Oficial, por entrar em exercício 
no dia 20/03/2012.
 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 161, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:
 Art. 1º Retificar a Portaria nº 155, de 14/03/2012, onde consta: “Concurso Público nº 002/2008”, leia-se 
“Concurso Público nº 001/2011”.
 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
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Escriturária
________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 162, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:
 Art. 1º Retificar a Portaria nº 152, de 14/03/2012, onde consta: “Concurso Público nº 001/2007”, leia-se 
“Concurso Público nº 001/2011”.
 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.
Juliana Collaço Soares Piloto

Escriturária
___________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 163, DE 21 DE MARÇO DE 2012.
 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(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 27 DE MARÇO DE 2012, tendo 
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-
Cargo: – MÉDICO PEDIÁTRA– Ref. 11
NOME                              CLASSIFICAÇÃO
ANTONIO CARLOS CAMARGO JUNIOR                   1º
 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 164, DE 21 DE MARÇO DE 2012.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:
 Art. 1º Admitir, em vista da aprovação em Concurso Público nº 001/2011 no emprego de Professora de 
Educação Básica I Eventual, devidamente homologado em 20/01/2012, nos termos da Lei Municipal nº 4.662, 
de 09/05/2002, abaixo relacionado:
A partir do dia 08/03/2012
NOME                      RG.       CLASSIFICAÇÃO
EDNEIA APARECIDA ROCHA             32.460.393-9       248º
ELAINE BORGES ALONSO              41.448.886-6       251º
FABIO HENRIQUE RODRIGUES FORTES        34.240.502-0       279º
CARLOS ALBERTO VIEIRA PINTO          9.270.439-6       308º
TANIA APARECIDA SOARES CARDOSO        34.672.120-9       310º
DEBORA DA S. NASCIMENTO OLIVEIRA        43.224.481-5       319º
ELIANA CRISTINA TERRA FELDMANN        20.832.831-5       325º
A partir do dia 14/03/2012
MARIANA MOREIRA LEITE             41.417.480-X      272º
A partir do dia 15/03/2012  
DANIELA NOBREGA                29.222.889-2       280º
ANDREA DE OLIVEIRA WEY AFFONSO        25.675.780-X      345º
A partir do dia 16/03/2012
JOANNA CATHARINA PALMA FRANCO        46.720.794-X      330º
A partir do dia 19/03/2012  
MARIA LUCIA MELLO WILTEMBURG         43.225.287-3       305º
 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 165, DE 21 DE MARÇO DE 2012.
 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(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 27 DE MARÇO DE 2012, tendo 
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008 , devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-
Cargo: – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO – Ref. 07
NOME                              CLASSIFICAÇÃO
DIRZA DO ROSÁRIO AVILA                       454º
NADIR LOPES BICUDO                         475º
SORAIA VIEIRA ESTEVAN                        476º
MARI ANGELA LEITE DE SOUZA                     477º
ELAINE APARECIDA DIAS                        478º
MICHELLE MARIANO REZENDE                     484º
 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 166, DE 21 DE MARÇO DE 2012.
 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(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 27 DE MARÇO 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                              CLASSIFICAÇÃO
ELIAS ALBERTO CRUZ                          89º
CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR                   94º
 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 167, DE 21 DE MARÇO DE 2012.

 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(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 27 DE MARÇO DE 2012, tendo 
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008 , devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-
Cargo:– AUXILIAR DE ESCRITÓRIO– Ref. 05
NOME                              CLASSIFICAÇÃO
RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA                       99º
 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

___________________________________________________________________________________________
COMUNICADO

 A Prefeitura do Município de Itapetininga comunica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e 
as entidades empresariais, com sede neste município, que recebeu recursos a título de transferência voluntária 
do Orçamento Geral da União, para execução do objeto consignado no contrato de repasse número 0309683-
92/09.
___________________________________________________________________________________________

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ofício nº 009/2012
Itapetininga, 20 de março de 2012.
 Vem este órgão, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, na pessoa do 
Presidente comunicar que a conselheira Valdicéia Alves Rodrigues Silva, deverá ficar afastada do cargo no 
prazo de 90 dias por motivo de saúde a partir do dia 13 de março de 2012.

Vera Lúcia Abdala
Presidente do CMDCA

___________________________________________________________________________________________
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Despacho da Diretoria – 21 de Março de 2012
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE CADASTRO DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1752/2011, Proc. 0249/2011, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA);
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 2152/2011, Proc. 0303/2011, LA QUADRATA VALEZI LTDA - ME); (Prot. 1985/2011, Proc. 
0278/2011, ELIETE CRISTINA DE OLIVEIRA - MEI); (Prot. 0405/2012, Proc. 0063/2012, RAFA-
EL AUGUSTO SIQUEIRA NAKAHIRA - MEI); (Prot. 2843/2011, Proc. 0379/2011, SUZANA APA-
RECIDA DE MEDEIROS ITAPETININGA - ME); (Prot. 0460/2012, Proc. 0070/2012, ADOUGLAS 
WELLINGTON LEME FOGAÇA - MEI); (Prot. 0310/2011, Proc. 0042/2011, XAVIER CARNES & 
CONVENIÊNCIAS LTDA - ME); (Prot. 0384/2012, Proc. 0060/2012, TÂNIA REGINA ROZA - MEI); 
(Prot. 2840/2011, Proc. 0378/2011, ARIANE MUCZINSKI DE CASTRO - ME); (Prot. 0237/2012, 
Proc. 0038/2012, ELAINE GOMES RIBEIRO - MEI); (Prot. 0453/2012, Proc. 0067/2012, BEATRIZ 
DE FÁTIMA DE CARVALHO - MEI); (Prot. 2238/2011, Proc. 0312/2011, MAURO SILVESTRE OLI-
VEIRA - MEI); 
INDEFERIMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0433/2012, Proc. 0066/2012, RITA DE CÁSSIA CAUCHIOLLI PIRES POMPEU - MEI); (Prot. 
2859/2011, Proc. 0381/2011, TALITA DUTRA CARVALHO - MEI); (Prot. 0409/2012, Proc. 0289/2011, 
CÉLIA MARIA MOREIRA ITAPETININGA - ME); (Prot. 0417/2012, Proc. 0065/2012, CRISTIANE 
APARECIDA LEMES - MEI); (Prot. 0302/2012, Proc. 0049/2012, BIG DOCES PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS LTDA - ME);
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0521/2012, Proc. 0419/2007, FELISBERTO GUALBERTO DE OLIVEIRA - ME); (Prot. 
0522/2012, Proc. 0183/2011, REGINALDO DE JESUS DE ALMEIDA – MEI); (Prot. 0523/2012, Proc. 
0003/2010, SILVIO DE CARVALHO MERCEARIA - ME); (Prot. 0488/2012, Proc. 0202/2010, ROSA 
MARIA CAMARGO PIRES - ME); 
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - ENDEREÇO - ÁREA DE ALI-
MENTOS
(Prot. 0230/2012, Proc. 1238/2003, MARIA MADALENA DE CARVALHO PINTO ITAPETININGA 
- ME); 
DEFERIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO L.T.A. - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 2571/2011, Proc. 0358/2011, DANIELA PAULA XAVIER SANTOS - ME); 
DEFERIMENTO DE CADASTRO DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0273/2012, Proc. 0043/2012, CARMEM DE FÁTIMA DA SILVA LIMA - MEI); (Prot. 0468/2012, 
Proc. 0072/2012, MARCELO LEANDRO ALVES LEONEL - ME); 
DEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO MEDICAMNTOS CON-
TROLADOS
(Prot. 0458/2012, Proc. 0045/2012, DROGARIA AGOSTINHO & RODRIGUES – ME – LISTAS A1, 
A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3 e C5); 
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚ-
DE
(Prot. 0217/2012, Proc. 0003/2001, HIDALGO & CALUX S/C LTDA); (Prot. 0332/2012, Proc. 
0031/2005, HIDALGO & CALUX S/C LTDA); (Prot. 0301/2012, Proc. 0117/2004, JOÃO BATISTA 
SOUZA CAMARGO); (Prot. 2855/2011, Proc. 0016/2003, MIGUEL TERRA DOMENICI); (Prot. 
2856/2011, Proc. 0502/1989, MIGUEL TERRA DOMENICI); (Prot. 0282/2012, Proc. 0171/2006, 
CARLOS ALBERTO GOMES MOTA); (Prot. 0373/2012, Proc. 0394/2007, ALINE VILLAÇA DE 
OLIVEIRA CASTRO); (Prot. 0360/2012, Proc. 0217/2002, ILDEFONSO CARDENAS NUNES CAR-
DOSO); (Prot. 0395/2012, Proc. 0346/2009, ANA PAULA FONSECA FERREIRA); (Prot. 0401/2012, 
Proc. 0088/2011, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA TSUMURA & SOBRAL LTDA); (Prot. 
0400/2012, Proc. 0012/2010, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA TSUMURA & SOBRAL LTDA); 
(Prot. 0087/2012, Proc. 0117/2006, RICARDO TOMITA); (Prot. 0296/2012, Proc. 0159/2002, CAR-
LOS JOSÉ TAMURA FERRAZZI); (Prot. 0164/2012, Proc. 0300/2010, DROGARIA DROGANOS-
SA MONSENHOR SOARES LTDA - ME); (Prot. 0210/2012, Proc. 1123/2002, DROGARIA NOSSA 
SENHORA DAS ESRELAS DE ITAPETININGA LTDA - ME); (Prot. 0172/2012, Proc. 0005/2003, 
CAIXA ASSISTENCIAL DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO); (Prot. 0568/2012, 
Proc. 0122/1994, CAIXA ASSISTENCIAL DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO); 
(Prot. 0421/2012, Proc. 0166/1999, MARA IVES RAMOS); (Prot. 0254/2012, Proc. 0152/2005, YARA 
OLIVEIRA MARTINHO); (Prot. 0255/2012, Proc. 0291/1999, FABIANO SOARES FARIA); (Prot. 
0389/2012, Proc. 0136/2004, LUCIANA HELENA FILOMENO ORSINI); (Prot. 0390/2012, Proc. 
0123/2011, LUCIANA HELENA FILOMENO ORSINI); 
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RT – ÁREA DE 
SAÚDE
(Prot. 0442/2012, Proc. 0306/2006, SABINA FERNANDA MARQUES - ME – LIZANDRO DA SILVA 
MELO); 
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - ENDEREÇO - ÁREA DE 
SAÚDE
(Prot. 0381/2012, Proc. 0330/2009, ERCILEY PAROLIM FILHO);
CANCELAMENTO DE LICENÇA/CADASTRO  DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0427/2012, Proc. 0305/2011, ANDERSON DE OLIVEIRA); (Prot. 0426/2012, Proc. 0304/2011, 
MARTA FRANCISCA PINHEIRO - MEI); (Prot. 0428/2012, Proc. 0209/2004, MARLI DE ALMEIDA 
MENDES); (Prot. 0595/2012, Proc. 0311/2011, VALDINÉIA BARRETO FONSECA DE SALES - MEI)
IMPOSIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
(Prot. 0534/2012, Proc. 0078/2012, CLAITON GOMES – ME - AIF Nº 475); 
IMPOSIÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 
(Prot. 0361/2012, Proc. 0059/2012, DROGARIA DROGANOSSA PADRE ALBUQUERQUE LTDA – 
ME - AIP Nº 553); (Prot. 0357/2012, Proc. 0056/2012, RITA DE CÁSSIA LARIZZATTI MACHADO - 
ME - AIP Nº 551); (Prot. 0386/2012, Proc. 0061/2012, DROGARIA NOSSA SENHORA DAS ESTRE-
LAS DE ITAPETININGA LTDA - ME - AIP Nº 604); (Prot. 0358/2012, Proc. 0057/2012, DROGARIA 
DROGAVITA ITAPETININGA LTDA - EPP - AIP Nº 605); 

ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA
Coordenadora Substituta do Depto de Vigilância Sanitária

Edital de Publicação
 Em cumprimento ao § 3º, do Art. 96 da Lei 10.083, de 23 de setembro de 1998, segue a relação das autoridades 
sanitárias credenciadas na Vigilância Sanitária Municipal de Itapetininga.    
Relação dos Funcionários da Vigilância Sanitária

Aline Cristiane Rocha Meira
Coordenadora Substituta da Vigilância Sanitária

___________________________________________________________________________________________
COMUNICADO

 Comunicamos a todos os Professores efetivos do Sistema Municipal de Educação de Itapetininga e a todos os 
Professores classificados no Concurso Público Edital nº 01/2011 que, a partir de 27/03/2012, as atribuições para 
substituição de aulas acontecerão todas as terças-feiras, às 18:00 horas, na EMEF “Professora Jandyra Vieira Mar-
condes”, localizada na Rua General Carneiro, 390, Centro.
Atenciosamente,

Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque
Secretária Municipal de Educação

___________________________________________________________________________________________
AVISO DE EDITAIS

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2012 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 
- Processo nº 031/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)  TIPO: Menor 
Preço por Item Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). INICIO DA SESSÃO: Dia 
10.04.2012 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
___________________________________________________________________________________________
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2012 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) - 
Processo nº 035/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) TIPO: Menor Pre-
ço por Item Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA 
AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE, SAÚDE E EDUCAÇÃO. INICIO DA 
SESSÃO: Dia 10.04.2012 a partir das 10:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
___________________________________________________________________________________________
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2012 - Processo nº 036/2012. MODALIDADE: 
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
DESCARTE OU RECICLAGEM DE LÂMPADAS QUEIMADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS 
PÚBLICOS – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. INICIO DA SESSÃO: Dia 10.04.2012 a partir das 14:00 
horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
___________________________________________________________________________________________
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2012 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 
- Processo nº 037/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) TIPO: Menor 
Preço por Lote Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE EUCA-
LIPTO PARA USO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES DA ZONA RURAL – SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. INICIO DA SESSÃO: Dia 10.04.2012 a partir das 16:00 horas. LO-
CAL: Sala da CPL – I.
___________________________________________________________________________________________
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2012 - Processo nº 038/2012. MODALIDADE: 
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por lote Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV PARA 
ALUNOS DOS CURSOS DO CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MUNICIPAL – SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INICIO DA SESSÃO: Dia 11.04.2012 a partir das 09:00 horas. LOCAL: 
Sala da CPL – I.
___________________________________________________________________________________________
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2012 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 
- Processo nº 039/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) TIPO: Menor 
Preço por Item Objeto: CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. INICIO DA 
SESSÃO: Dia 13.04.2012 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
___________________________________________________________________________________________
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2012 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 
- Processo nº 040/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) TIPO: Menor 
Preço por Item Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE MENTAL DA CENTRAL DE 
MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INICIO DA SESSÃO: Dia 11.04.2012 a partir 
das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
___________________________________________________________________________________________
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2012 - Processo nº 034/2012. MODALIDADE: 
Tomada de Preços TIPO: menor preço global OBJETO: Contratação de Serviço de Fechamento de CANTEIROS 
E CONSTRUÇÃO DE LOMBOS FAIXAS a serem realizadas no Município de Itapetininga, com fornecimento de 
Material e Mão de Obra de acordo com projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma em anexo. INICIO 
DA SESSÃO: Os envelopes de participação deverão ser apresentados até o dia 12 de Abril de 2012, impreterivel-
mente até às 15:00 Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga, com sede na Praça dos Três 
Poderes, n.º 1.000, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em  02 (dois) ENVELOPES,  referente a “1- DOCUMEN-
TAÇÃO”  e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A abertura do envelope “1 - Documentação” ocorrerá no mesmo 
dia 12/04/2012 as 15:30 hs na sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (1º.
Andar).
___________________________________________________________________________________________
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2012 - Processo nº 041/2012. MODALIDADE: 
Tomada de Preços TIPO: menor preço global OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
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CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS TIPOLOGIA TG23A COM 2 E 3 DORMITÓRIOS E 
DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINADO  EM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRO-
NOGRAMA ANEXOS AO PROCESSO, NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO ITAPETININGA “L” – 
CDHU – CONVÊNIO Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0141/2009, SENDO 10 UNIDADES COM 02 DORMITÓRIOS 
E 15 UNIDADES COM 03 DORMITÓRIOS. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação deverão ser 
apresentados até o dia 16 de Abril de 2012, impreterivelmente até às 10:00 Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Itapetininga, com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em  
02 (dois) ENVELOPES,  referente a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A abertura 
do envelope “1 - Documentação” ocorrerá no mesmo dia 16/04/2012 as 10:30 hs na sala de Reuniões do Setor de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (1º.Andar).
___________________________________________________________________________________________
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2012 - Processo nº 042/2012. MODALIDADE: 
Tomada de Preços TIPO: técnica e preço OBJETO: Contratação de empresa especializada para a elaboração de 
Projeto Básico, Executivo de Engenharia, Elaboração dos estudos Ambientais e o Relatório de Impacto Ambiental 
para a implantação de um Contorno Ferroviário no perímetro urbano do Município de Itapetininga/SP - recursos do 
Convênio nº DIF/TT-Nº 225/08, Processo 50600.001813/2007-19 celebrado entre a Prefeitura Municipal e o Minis-
tério dos Transportes/ Departamento de Infraestrutura de Transportes - DNIT. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes 
de participação deverão ser apresentados até o dia 02 de maio de 2012, impreterivelmente até às 10:00 Horas, no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga, com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, Jardim 
Marabá, Itapetininga - SP, em  02 (dois) ENVELOPES,  referente a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOSTA 
COMERCIAL”. A abertura do envelope “1 - Documentação” ocorrerá no mesmo dia 02/05/2012 as 10:30 hs na sala 
de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (1º.Andar).
___________________________________________________________________________________________
EDITAL DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2012 - Processo nº 033/2012. MODALI-
DADE: Concorrência Pública TIPO: menor preço global OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia para 
Execução de Área de Lazer e Recreação na Rua Antônio Joel de Oliveira em Vila Barth II, com fornecimento de 
Material e Mão de Obra de acordo com projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma em anexo - Convênio 
com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação 
deverão ser apresentados até o dia 27 de Abril de 2012, impreterivelmente até às 10:00 Horas, no Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Itapetininga, com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, Jardim Marabá, Itapetinin-
ga - SP, em  02 (dois) ENVELOPES,  referente a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A 
abertura do envelope “1 - Documentação” ocorrerá no mesmo dia 27/04/2012 as 10:30 hs na sala de Reuniões do 
Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (1º.Andar).
___________________________________________________________________________________________
EDITAL DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2012 - Processo nº 08/2012. MODALIDADE: 
Chamada Pública OBJETO: Seleção e possível formalização de CONTRATOS ou CONVÊNIOS com empresas 
especializadas em serviço de exames diagnósticos de imagem e citologia para atender pacientes da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, no período de 12 meses. Os interessados deverão realizar o credenciamento no período de  de  26 
de  Março de 2012 a 26 de abril de 2012 , na Secretaria Municipal de Saúde, localizada  no Paço Municipal sito à 
Praça dos Três Poderes,  nº 1.000 – Jardim Marabá, 1.° andar. A abertura dos envelopes será realizada no dia   27 de  
abril de 2012 às 16:00 horas,  também na Secretaria Municipal de Saúde. O edital estará disponível no site www.
itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações, ícone Chamada Pública. Maiores informações através do telefone: 
(15) 3376-9620/9643. 
___________________________________________________________________________________________
EDITAL DE REABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 11/2011 PROCESSO Nº 271/2011. A PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, torna público e para conhecimento dos interessados que o Edital 
da Concorrência Pública nº 11/2011, que após adequações necessárias foi readequado e dessa forma fica alterada a 
data de abertura conforme segue: MODALIDADE: Concorrência Pública TIPO: Menor Valor da Tarifa OBJETO: 
Outorga de Concessão Onerosa do Lote Único de Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Muni-
cípio de Itapetininga (SP). Os envelopes de participação deverão ser entregues até o dia 30.04.2012 às 10:00 horas 
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga/SP. INICIO DA SESSÃO: Dia 30.04.2012 a partir das 
10:30 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

OS EDITAIS estarão disponíveis 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.
___________________________________________________________________________________________
JULGAMENTO DE RECURSOS E DATA DE ABERTURA E ANÁLISE DOS PROJETOS DE VENDA DA 
CHAMADA PÚBLICA N. º. 05/2011 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2011 PROCESSO N. º 257/2011. 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRO-
DUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FA-
MILIAR RURAL. Considerando a interposição de recurso pelas empresas Cooperativa de Comercialização e Re-
forma Agrária Avante Ltda – Protocolo nº 4197/2012 e Associação dos Moradores e Produtores Rurais dos Bairros 
Brejaúva e Vizinhos - Ampubrevi – Protocolo nº 3.920/2012, contra o julgamento de habilitação, e haja vista a 
análise e decisão da Comissão Especial para julgamento dos Documentos da Agricultura Familiar, da Comissão de 
Licitação e também do parecer emitido pela Secretaria de Negócios Jurídicos, no uso das atribuições legais a mim 
conferidas e em conformidade com a Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações, considera-se RATIFICADO os 
referidos pareceres, para INDEFERI O RECURSO interposto pela Associação dos Moradores e Produtores Rurais 
dos Bairros Brejaúva e Vizinhos – Ampubrevi e pelo DEFERIMENTO do recurso interposto pela Cooperativa 
de Comercialização e Reforma Agrária Avante Ltda. Assim ficam habilitadas para o prosseguimento do certame: 
1) Cooperativa dos Assentados de Reforma Agrária e Pequenos Produtores da Região de Itapeva – COAPRI; 2) 
Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda; 3) Associação Regional de Desenvolvimento Agrário – ARDA; 4) 
Copprir – Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de Itapetininga e Região; 5) Cooperativa de Produção e 
Consumo Familiar Nossa Terra -  conforme o parecer emitido pela Comissão Especial para Julgamento dos Docu-
mentos da Agricultura Familiar, não apresentou o comprovante SIF, referente à comercialiação de produtos de ori-
gem animal, no caso, doce de leite e então está habilitada apenas em relação aos produtos de origem não animal; 6) 
Associação dos Amigos dos Produtores Rurais de Itapetininga/SP e 7) Cooperativa de Comercialização e Reforma 
Agrária Avante Ltda – COANA. Fica mantida a INABILITAÇÃO a 1)Amprubrevi – Associação dos Moradores e 
Produtores dos Bairros Brejaúva e Bairros Vizinhos São Miguel Arcanjo-SP por descumprir o exigido no item 3.1 
alínea II do edital. Como já foi decorrido todo o prazo recursal, fica a partir deste momento marcada a Sessão para o 
julgamento das propostas técnicas das empresas habilitadas, para o dia 28/03/2011 às 10:00 (dez) horas. A abertura 
dos envelopes propostas será realizada na Sala de Reuniões, no 1° andar do Paço Municipal localizado na Praça dos 
Três Poderes n° 1000 – Jd. Marabá – Itapetininga/SP.
___________________________________________________________________________________________
TERMO DE RETIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. º 01/2012 – PROCESSO N° 
015/2012 OBJETO: implantação, capacitação, suporte, manutenção, prestação de serviços para implantação, treina-
mento, disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão publica, destinados aos diversos setores 
desta Prefeitura, atendendo Ao Audesp, conforme o caso, sendo:  Orçamento Programa, Execução Orçamentária, 

Contabilidade Pública e Previdenciária, Tesouraria E Peças De Planejamento; Compras, Licitações e Gerenciamen-
to De Contratos; Patrimônio; Protocolo; Almoxarifado; Administração De Pessoal Com Ponto Eletrônico; IPTU, 
Contribuição De Melhoria, Dívida Ativa, ITBI e Execuções; ISS, Alvarás, Dívida Ativa, Taxas e Execução Judicial; 
IPTU Web; ISS Web; ISS Eletrônico; Banco De Leis; Nota Fiscal Eletrônica; Gerencial e Saúde. Fica RETIFICA-
DA a publicação realizada no dia 03/03/2012, conforme segue: Onde lê-se: “INEXIGIBILIDADE Nº 03/2012”; 
Leia-se: “INEXIGIBILIDADE Nº 01/2012”. Ficam mantidas as demais informações já publicadas;
___________________________________________________________________________________________
TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2012 – PROCESSO Nº : 010/2012, que ob-
jetiva a contratação de empresa para locação de equipamentos de som, iluminação e palco para a Secretaria de 
Cultura e Turismo (Sistema de Registro de Preços), de acordo com as especificações contidas no anexo I do edital, 
inicialmente destaca-se que a Administração tem por dever assegurar a qualidade e regularidade do bem adquirido, 
devendo para a composição da descrição do objeto se ater aos requisitos mínimos aptos a garantir a compatibilidade 
com os fins que se destina, vez que a aquisição do produto incompatível com a necessidade do município importaria 
em mau uso do erário, tendo em vista o parecer da Comissão de Licitação – portaria nº 107/2011, com o anexo da 
manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo parecer interno de nº 22/2012, que expôs a consideração 
que diante a não solicitação de exigência de apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), onde tal 
exigência se faz necessária para que a segurança seja garantida conforme Lei Federal nº 6.496/77 mediante que todo 
o ato comporte a revisão e até seu cancelamento, no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, considera-se RATIFICADO o parecer da Comissão de licitação 
valendo-se do seu poder dever de fiscalização e revisão de seus atos, DECLARO REVOGADO o referido Pregão, 
nos termos do artigo 49, §3º da Lei Federal nº 8.666/93. 
___________________________________________________________________________________________
TERMO DE ANULAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2012 - PROCESSO Nº 01/2012. OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada para a orientação e elaboração de trabalho voltado ao Desenvolvimento Orga-
nizacional da Prefeitura Municipal de Itapetininga, conforme previsto no Plano de Ação do PNAFM . Dentro do 
Aperfeiçoamento Institucional e de Gestão de Recursos Humanos, será desenvolvido o trabalho organizacional 
contemplando a redefinição da estrutura organizacional do plano de cargos e salários e carreiras, do sistema de ava-
liação de desempenho a implementação e/o aperfeiçoamento de rotinas e processos de trabalho para melhor gestão 
dos recursos e serviços públicos conforme descritivo de serviços constantes no anexo I. De posse dos documentos 
que compõem o referido processo licitatório, tendo em vista PARECER da Comissão Permanente de Licitações, 
declaro ANULADO o referido certame, nos termos do artigo 49, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93. 
___________________________________________________________________________________________
TERMO DE RATIFICAÇÃO (REVOGAÇÃO) DA TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2012 - PROCESSO 
N.°11/2012. Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de pavimenta-
ção asfáltica, guias, sarjetas, sinalização horizontal e vertical, incluindo material e mão de obra, da pista de caminha-
da e ciclovia ao longo da Avenida Wenceslau Brás, conforme orçamento, projeto, cronograma e memoriais anexos 
ao processo, com recursos provenientes do convênio governo federal através do Ministério das Cidades CT n° 
0330837-85/2010. Considerando a não apresentação de propostas para a licitação supra mencionada, conforme ata 
de abertura datada de 21 de março de 2012, onde a Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura Municipal 
de Itapetininga declararam a licitação como DESERTA, e no uso das atribuições legais a mim conferidas e em con-
formidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 atualizadas pelas Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98, considero  RATIFICADA  
como LICITAÇÃO DESERTA.
___________________________________________________________________________________________
TERMO DE RATIFICAÇÃO (REVOGAÇÃO) DA TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2012 - PROCESSO 
N.°16/2012
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de recapeamento Asfáltica nas Ruas:- 
Cel. Fernando Prestes e Av. Wenceslau Brás de acordo com orçamento, cronograma físico-financeiro e cronograma 
anexos ao processo, conforme repasse Governo Federal Ministério das Cidades. Considerando a não apresentação 
de propostas para a licitação supra mencionada, conforme ata de abertura datada de 22 de março de 2012, onde a Co-
missão Permanente de Licitações desta Prefeitura Municipal de Itapetininga declararam a licitação como DESER-
TA, e no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 atualizadas 
pelas Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98, considero  RATIFICADA  como LICITAÇÃO DESERTA.
___________________________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS). De posse 
dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 04/2012 - Processo n°. 
018/2012, que objetiva a contratação de empresa para locação de maquinas (escavadeira, retroescavadeira e motoni-
veladora) para uso na manutenção de estradas rurais e outros serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
(Sistema de Registro de Preços), datada de 16 de março de 2012, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de 
Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU 
o objeto licitado aos proponentes:

1) Grigolato Comercio Locação e Terraplanagem Ltda

2) Brasil Rental Locações de Máquinas e Caminhões Ltda EPP
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SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

PORTARIA/SEPREM Nº 019, de 16 de Março de 2.012
 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. 000814/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 5º da Constituição Federal; Art. 1º da Lei Municipal nº. 
4.297/99 e Art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 20-03-2012, 
a funcionária MARIA JOSÉ DA COSTA BELINASSI, Professora de Educação Básica II, Fundamental, 
Faixa 04-F, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

_____________________________________________________________________________________

PORTARIA/SEPREM Nº 020, de 19 de Março de 2.012.
 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. 000816/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 5º da Constituição Federal; Artigo l° da Lei Municipal 
n°4.297/99 e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com proventos integrais, a partir de 20-03-2012, 
a funcionária LUCINDA DE OLIVEIRA COSTA CAMARGO, Professora de Educação Básica II, Funda-
mental, Faixa 04-E, lotada na Secretaria Municipal de Educação.                          
 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM

___________________________________________________________________________________________
Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA,

realizada às 16 horas do dia 19/03/2012.
 Presentes: Décio Hungria Lobo, presidente, representante da Organização não governamental EMA; Paulo Ru-
bens Soares Hungria Neto, secretário, representante da OAB/SP; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade 
Amigos da Vila Nova Itapetininga; Ana Schneider, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Cris-
tina Marco Santiago, representante do Instituto Florestal; Eliana Girardi, representante do CRECI; José Antonio 
Saad, representante da Associação dos Engenheiros da região de Itapetininga e o Engenheiro Felipe Furtadao.
Andamentos:
 1. O COMDEMA recebe o convite do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema – CBH – ALPA, 
para participação na Reunião Ordinária que será realizada no dia 27.03.2012, às 9 horas na Rua Salvador, 45, no 
Município de Barão de Antonina, razão pela qual, este Conselho indica, por unanimidade, a Sra. Ana Scneider como 
conselheira representante perante o CBH – ALPA.
 2. O COMDEMA, diante do descumprimento do cronograma de plantio das compensações ambientais pactuadas 
pela Prefeitura Municipal, bem como em virtude do início do período das chuvas, solicita a entrega do Relatório de 
Plantio pela municipalidade, no prazo de 30 dias, sob pena de encaminhamento ao Ministério Público.
Requerimentos de corte:
 Ofício nº 236/2012 – Polícia Civil, deferido, mediante compensação, o corte de 2 nativas (sibipiruna), na razão de 
25:1 e 1 exótica (pata de vaca) na razão de 1:1, bem como autoriza a poda de 1 nativa (sibipiruna), pela proximidade 
com a rede elétrica, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 412/2011 – Autorizado a poda, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 32/2012 – Deferido, mediante compensação, sendo o total de 77 mudas a serem plantadas, conforme 
Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 43/2012 – Deferido, mediante compensação, no entanto o interessado deverá contatar a Sra. Ana Schneider, 
diretora da SEAMA, para encaminhamento do requerimento, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 49/2012 – Autorizado a poda, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 56/2012 – Deferido, mediante compensação, sendo o total de 2 mudas, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 59/2012 – Deferido, mediante compensação na razão de 1:1 (exótica), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 65/2012 – Deferido, mediante compensação na razão de 1:1 (exótica), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 67/2012 – Deferido, mediante compensação na razão de 25:1 (nativa), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989 
Protocolo nº 83/2012 – Deferido, mediante compensação na razão de 1:1 (exótica), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.
_____________________________________________________________________________________________

LOTEAMENTOS URBANOS 
TÊM NOVA LEGISLAÇÃO

Aprovado projeto denominando rua no Bairro 
Gramado I de Manoel Humberto Chicolli

ASSOCIAÇÃO CRIANÇA SORRISO
AGORA TERÁ SEDE PRÓPRIA

DESTACADO O TRABALHO DA
POLICIA CIVIL DE ITAPETININGA

DESTACADO TAMBÉM O TRABALHO
DO SR. MANOEL DA CRUZ NETO

VÁRIOS PROJETOS AUTORIZANDO ABERTURA DE 
CRÉDITO ESPECIAL SÃO VOTADOS NO LEGISLATIVO

COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS 
MUNICIPAIS É ALTERADA

A Câmara Municipal de 
Itapetininga aprovou o Pro-
jeto de Lei 19/12 de autoria 
do Executivo, que acres-
centa parágrafos ao art. 7º 
da Lei Municipal nº. 1732, 
de 18 de abril de 1973, que 
dispõe sobre loteamentos 
urbanos. Pelo projeto apro-
vado, com a conclusão de, 
no mínimo 25% das obras 
de infra-estrutura, poderá 
o loteador solicitar a libe-
ração parcial da garantia 

oferecida nos termos do 
art. 5º dessa lei, que exige 
caução mediante escritura 
pública de um terço dos lo-
tes como garantia da execu-
ção das obras e serviços. A 
liberação deverá ocorrer na 
proporção entre o percen-
tual de execução das obras 
de infra-estrutura, de acor-
do com a planilha de custos 
e cronograma de obras do 
empreendimento, e a quan-
tidade de lotes cauciona-

dos, reduzindo seu numero 
de lotes a serem liberados 
em 20%. Mesmo com a li-
beração parcial da garantia, 
o loteador ainda se obriga à 
conservação e manutenção 
das obras e demais equipa-
mentos de infra-estrutura 
executadas sob sua respon-
sabilidade, até a data de en-
trega definitiva à Prefeitura 
Municipal, documentada 
com a expedição do termo 
de recebimento definitivo.

Foi aprovado pelo Le-
gislativo o Projeto de Lei nº. 
30/2012 de autoria do Prefei-
to, denominando Rua Manoel 
Humberto Chicolli à rua 6 do 
Bairro Gramado I cujo inicio 

se dá na rua 1 e término na 
rua 5. O Sr. Manoel Humberto 
Chicolli era casado com a se-
nhora Zélia Rosa de Queiroz 
Chicolli tendo o casal os fi-
lhos Ricardo Luiz de Queiroz 

Chicolli e Laura Carolina de 
Queiroz Chicolli. Dedicado 
professor e trabalhador da área 
de segurança, o Sr. Manoel re-
gistrou uma enorme dedicação 
em beneficio da comunidade.

Foi aprovado pelo Le-
gislativo o Projeto de Lei 
029/2012, autorizando a ou-

torga, à Associação Criança 
Sorriso, associação civil sem 
fins lucrativos, a titulo gratui-

to e pelo prazo de 30 anos, da 
concessão de direito real de 
uso de imóvel em Vila Sonia.

Destacando o incessante 
trabalho da Policia Civil de 
Itapetininga, atuando de ma-
neira prestigiosa no combate 
ao tráfico de entorpecentes, 
além de diversas outras ações 
visando à proteção dos mora-
dores de Itapetininga, um ve-

reador  solicitou o registro, na 
ata dos trabalhos, de um voto 
de louvor e congratulações 
com todos os integrantes da 
Policia Civil de Itapetininga, 
na pessoa do Delegado Sec-
cional Dr. Marcelo Murat, 
cumprimentando-os pela ex-

celente atuação no combate 
ao crime. O autor chamou 
atenção para o fato de que, 
apesar desse brilhante traba-
lho, não há contrapartida go-
vernamental, tendo em vista 
a enorme defasagem salarial 
e o reduzido efetivo.

Um vereador solicitou 
o registro, na ata dos traba-
lhos, de um voto de louvor 
e congratulações com o Sr. 
Manoel da Cruz Neto, atu-
al supervisor da Secretaria 

Municipal de Obras, que du-
rante 15 anos desenvolveu 
funções de grande impor-
tância sendo o responsável 
pela elaboração das des-
pesas entre a Prefeitura e a 

CPFL, além da incumbência 
de aprovar os prolongamen-
tos de rede de água, esgoto e 
iluminação publica em nos-
so município.

Com a finalidade de atender despesas junto a várias secretarias, a Câmara Municipal de 
Itapetininga, aprovou oito Projetos de Lei, a saber: nº. 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44 e 45/2012.

Os vereadores itapetinin-
ganos aprovaram o Projeto 
de Lei 26/12, que altera a Lei 
que dispõe sobre a criação 
e funcionamento dos Con-
selhos Tutelares de Itapeti-
ninga. O projeto aprovado 
cria a Comissão de Ética, a 
ser composta através de in-
dicação de um membro de 
cada Conselho Tutelar; dois 
membros do Conselho Muni-
cipal de Defesa da Criança e 
Adolescente; um membro da 
43ª Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil e dois 
representantes do Executivo 
Municipal, sendo um repre-
sentante do órgão municipal 

de Promoção Social e um 
representante do órgão muni-
cipal de Negócios Jurídicos.

Também foi votado o 
Projeto de Lei 027/12 alte-
rando a Lei que cria o Conse-
lho Municipal do Idoso. Pelo 
Projeto aprovado na sessão 
ordinária de 19 de março de 
2012, esse Conselho passou 
a ter a seguinte composi-
ção: oito representantes do 
Executivo Municipal, sendo 
um representante do Órgão 
Municipal de Educação, um 
representante do Órgão Mu-
nicipal de Saúde, um repre-
sentante do Órgão Municipal 
de Promoção Social, um re-

presentante do Órgão Muni-
cipal de Cultura e Turismo, 
um representante do Órgão 
Municipal de Trânsito e Ci-
dadania, um representante do 
Órgão Municipal de Negó-
cios Jurídicos, um represen-
tante do Órgão Municipal de 
Planejamento e um represen-
tante do Órgão Municipal de 
Esporte e Lazer. Para excluir 
a Câmara Municipal de par-
ticipação nesse conselho, o 
Executivo anexou um Pare-
cer do CEPAM, argumentan-
do a inconstitucionalidade de 
participação de vereadores 
ou funcionários do Legislati-
vo no mesmo.

Texto: Câmara Municipal de Itapetininga
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Prefeitura obtém decisão
favorável em processo judicial

movido pela APEOESP
A ação questionava a jornada de trabalho

dos professores da Rede Municipal de Ensino
Nesta semana, a Pre-

feitura de Itapetininga 
obteve parecer favorável 
no processo movido pela 
APEOESP (Sindicato dos 
Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São 
Paulo) contra a Prefeitura 
e a Secretaria Municipal 
de Educação. 

No processo, o Sin-
dicato alegou que os im-
petrados descumprem a 
Lei 11.738/2008, art. 2º, 
§4º, ao não permitirem 
que apenas 2/3 da carga 
horária sejam cumpridos 
nas atividades de intera-
ção com alunos, o MM. 
Juiz de Direito da Segun-
da Vara Cível da Comar-
ca de Itapetininga, Dr. 
Aparecido César Macha-

do, entendeu que: “(...) É 
compreensível e razoável 
que as medidas adminis-
trativas necessárias para 
implementação das mu-
danças em um município 
do porte de Itapetininga 
demandem certo tempo. 
Mas o mais relevante é 
que o município de Itape-
tininga, conforme revelam 
as informações e docu-
mentos juntados, conta 
com estatuto próprio de 
fixação da jornada de 
trabalho dos professores, 
aparentemente mais be-
néfica que a previsão da 
lei federal, com conside-
ração à necessidade de 
trabalho fora das salas de 
aula (art. 15 do Estatuto 
do Magistério Municipal 

de Itapetininga. Confor-
me já mencionado, na li-
mitada via probatória do 
mandado de segurança, 
a impetrante não demons-
trou que os professores da 
rede municipal de Itape-
tininga tenham prejuízo 
com a jornada de traba-
lho a que se submetem, 
com a negação do direito 
previsto no art. 2º, §4º, da 
Lei 11.738/2008. Isto pos-
to, DENEGO a segurança 
impetrada, arcando o Im-
petrante com as custas do 
processo” (Decisão Publi-
cada no Diário da Justiça 
de São Paulo – Caderno 4 
– Parte II, em 12/03/2012, 
nos autos do processo nº 
269.01.2012.001421-1 – 
nº de ordem 89/2012).

Prefeitura realiza entrega oficial do Campo
de Futebol “Fermino dos Santos” no Rechã

No último domingo 
(dia 18), a Prefeitura de 
Itapetininga, por meio da 
Secretaria de Esporte e La-
zer, realizou a entrega ofi-
cial do Campo de Futebol 
“Fermino dos Santos” no 
Distrito do Rechã.

Para a revitalização da 
área, a Administração Mu-
nicipal realizou um inves-
timento na ordem de R$ 
21.000,00, que incluiu o 
fechamento do espaço com 
alambrado e confecção das 
traves, atendendo antiga 
reivindicação dos morado-
res do Distrito. Além dis-
so, na ocasião também foi 
entregue à Associação de 
Amigos do Bairro um equi-
pamento de playground, o 
qual será instalado na Pra-
ça Central,  no valor  de R$ 
3.900,00.

Durante todo o dia, 
foram promovidas diver-

sas atividades desportivas 
e de cidadania,  entre elas 
brincadeiras com perna de 
pau, tamanco chinês, boca 
de palhaço, tênis de mesa, 
futebol de rua, pula-pula e 
pintura.

O evento contou com 
a presença de morado-
res e autoridades locais e 
mais de 700 pessoas que 
estiveram no espaço para 
prestigiar a solenidade e 
participar das ações pro-
movidas pela Secretaria de 
Esporte e Lazer. Também 
na festividade a Secretaria 
de Esporte e Lazer realizou 
a 2ª etapa do VIII Circui-
to de Pedestrianismo  “Pé 
no Chão”. A corrida, com 
percurso de 6.000km, teve 
largada em frente à  Praça 
Central do Rechã e chega-
da no Campo Municipal de 
Futebol, localizado a Rua 
Manoel Rodrigues.
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